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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Portaria nº 1361 de 19 de abril de 2021.

 

A REITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, no uso da competência que lhe confere o artigo 24, inciso IX do Regimento Geral do IFBA, e
 
Considerando as disposições da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional;
 
Considerando a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que define que os Institutos Federais
possuem, dentre outros aspectos, autonomia didático pedagógica.
 
Considerando a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece Normas Educacionais a serem
adotadas durante o estado de calamidade pública.
 
Considerando a Resolução CNE/CP n.º 2, de 10 de dezembro de 2020, que estabelece normas
educacionais excepcionais a serem adotadas pelos sistemas de ensino, instituições e redes escolares,
públicas, privadas, comunitárias e confessionais, durante o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto
Legislativo n.º 6, de 20 de março de 2020,
 
Considerando a Resolução do CONSUP/IFBA Nº 30 de dezembro de 2020 que prevê a possibilidade de
reconhecimento da conclusão somente do Ensino Médio pelo IFBA em seu Art. 34-A.
 
Considerando a Portaria Nº 1787, de 13 de Junho de 2019, que prevê a emissão do certificado de
conclusão do ensino médio, para estudantes que concluíram o 3º ano dos cursos técnicos,
independentemente da realização de estágio.
 
Considerando a retificação publicada em 09 de abril de 2021 no Diário Oficial da União, que altera do
calendário do Edital nº 101, de 23 de novembro de 2020, que trata do Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), para depois do período de acesso pelo Sistema de
Seleção Unificada de 2021 SISU 2021.
 
RESOLVE:
 
Art. 1º - Regulamentar a emissão de Declaração de Conclusão das Componentes Curriculares do Ensino
Médio para os(as) estudantes concluintes regularmente matriculados(as) nos Cursos de Educação
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Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio do IFBA, em caráter excepcional, em função da
pandemia da COVID-19, conforme requisitos e procedimentos dispostos nesta Portaria.
 
DOS REQUISITOS
 
Art. 2º - Os(as) estudantes concluintes matriculados(as) e que cursam regularmente os 3º ou 4º anos dos
Cursos de Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio do IFBA, poderão, em caráter
excepcional, em virtude da atual situação sanitária, solicitar a Declaração de Conclusão do Ensino Médio,
desde que tenham sido convocados(as) na chamada regular ou nas chamadas subsequentes do SISU
2021/1.
 
DOS PROCEDIMENTOS
 
Art. 3º - A Declaração de Conclusão das Componentes Curriculares do Ensino Médio, em caráter
excepcional, deverá ser solicitada via e-mail à CORES/GRA, anexando os seguintes documentos:
I. Requerimento solicitando a Declaração de Conclusão das Componentes Curriculares do Ensino Médio;
II. Convocação em chamada regular ou em chamadas subsequentes do SISU 2021/1;
III. Autorização do(a) responsável pelo(a) estudante, em caso deste ser menor de idade.
 
Art. 4º - Compete à CORES/GRA:
I - verificar, nos sites das instituições de ensino superior, constantes nas convocações apresentadas, a
veracidade das informações prestadas, conforme exigido no artigo 2º desta Portaria;
II - após verificação, liberar a Declaração de Conclusão das Componentes Curriculares do Ensino Médio
para o(a) requerente, via SUAP.
 
Art 5º - Os(as) estudantes/requerentes deverão acessar o SUAP para imprimir a Declaração de Conclusão
das Componentes Curriculares do Ensino Médio.
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 6º - A conclusão do Ensino Médio, em caráter excepcional, a que se refere esta Portaria, não obsta o
direito dos(as) estudantes concluírem o Ensino Médio Integrado ao Técnico, desde que atendidos os
requisitos constantes nos Projetos Pedagógicos dos Cursos Técnicos Integrados e nas Normas Acadêmicas
do IFBA.
 
Art. 7º. Os casos omissos poderão ser resolvidos pela Direção Geral do Campus, ouvida a Pró-Reitoria de
Ensino.
 
Art. 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

LUZIA MATOS MOTA
Reitora
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ANEXO 1

 
REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS COMPONENTES CURRICULARES

DO ENSINO MÉDIO

 
À Direção Geral do Campus _____________ do Instituto Federal da Bahia - FBA Eu, (nome do
requerente), inscrito(a) no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx e RG nº xxxxxxxxxxx, (nacionalidade), (estado
civil), residente à rua xxxxxxxxx, nº xxxx, estudante do Curso Técnico em ________________ Integrado
ao Ensino Médio, matrícula _____________, vem requerer Declaração de Conclusão das Componentes
Curriculares do Ensino Médio para efetivação de matrícula em Instituição de Ensino Superior de acordo
com aprovação no SISU 2021/1.
 
Nesses termos, pede deferimento.
 
(cidade), (dia) de (mês) de (ano).
 
 
Nome do(a) estudante ou responsável
 
 
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUZIA MATOS MOTA, Reitora, em 19/04/2021, às
09:39, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1831060 e o código CRC 47DA8AC4.
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