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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 11 de 04 de outubro de 2021.

 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE DISCENTES RETIDOS, DO CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA,
INGRESSANTES EM 2020, DAS TURMAS DO 1º ANO C e 1º ANO D PARA OS COMPONENTES
CURRICULARES OFERTADOS DE FORMA SUPLEMENTAR DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA –
CAMPUS EUCLIDES DA CUNHA.
 
A DIREÇÃO GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, Campus
Euclides da Cunha, no uso de suas atribuições, torna público o edital de seleção para oferta de componentes curriculares
optativos de forma suplementar para os alunos retidos do curso técnico em informática, forma integrada, ingressantes em
2020, das turmas do 1º ano C e 1º ano D, em acordo com a Resolução CONSUP nº 19, de 24 de agosto de 2020 que
estabelece as normas acadêmicas e provisórias para as Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE)
durante o período de suspensão das atividades presenciais no âmbito do IFBA, enquanto durar a situação de pandemia da
Covid-19 e a Resolução CONSUP nº 30 de 23 de dezembro de 2020, que altera as normas acadêmicas emergenciais e
as provisórias para as Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão das atividades presenciais, no
âmbito do IFBA, aprovadas na Resolução CONSUP/IFBA nº19/2020.
 
1. DOS OBJETIVOS
 
O presente edital tem como principal objetivo ofertar componentes curriculares de forma suplementar para os alunos
matriculados no IFBA Campus Euclides da Cunha. O público-alvo desta seleção são alunos do curso integrado em
Informática ingressantes em 2020 (1º ano C e 1º ano D) que ficaram retidos na série.
 
2. DA INSCRIÇÃO
 
2.1 – Requisitos para matrícula discente:
 
a) Ser estudante regularmente matriculado no IFBA:
 

Alunos do curso técnico em Informática forma integrada, que ingressaram nas turmas de 2020 (1º C e 1º D) e
ficaram retidos na série;

 
b) Possuir um e-mail válido;
 
c) Preencher devidamente o formulário de inscrição
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb69bPy7irSos0xnWjDaKgDPsrTz32eu4xnfjwNBZXqJ3D9A/viewform),
no período de 04/10/2021 a 06/10/2021;
 
2.2 – É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato as informações e documentação por ele fornecidas no
ato da inscrição.
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb69bPy7irSos0xnWjDaKgDPsrTz32eu4xnfjwNBZXqJ3D9A/viewform
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PARÁGRAFO ÚNICO: A presente seleção para o calendário emergencial é indicada para os estudantes que
desejam e tenham condições tecnológicas de cursar algum componente curricular na forma de ensino remoto, com
possibilidade de concluir de forma presencial.
 
 
3. DA SELEÇÃO
 
3.1 – A seleção será realizada através de inscrição, via preenchimento de formulário e escolha por componente
curricular que o estudante tenha interesse em cursar para aproveitamento;
 
3.2 – O candidato poderá indicar:
 

06 (seis) componentes curriculares que deseja cursar.

 
3.3 – A seleção utilizará os seguintes critérios:
 

alunos que cursaram o 1º C ou D e ficaram retidos na série.

 
3.4 - Reserva-se o direito a instituição de não oferecer componentes curriculares cujo o número de inscritos for
menor que 5 alunos. Sendo estes consultados a ingressarem em disciplinas que tenham vagas remanescentes.
 
3.5- Os alunos que desejem pleitear recurso, encaminhar para diren.euc@ifba.edu.br
 
 
4. DO RESULTADO
 
4.1 – O IFBA Campus Euclides da Cunha divulgará a lista dos discentes selecionados por intermédio do endereço
eletrônico www.portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha, no dia 11 de outubro de 2021;
 
5. CRONOGRAMA
 
5.1 – O processo seletivo seguirá o cronograma do QUADRO abaixo:
 

ETAPAS DATAS

Publicação do edital 04/10/2021

Inscrições on-line 04/10/2021 e 06/10/2021

Publicação da lista preliminar de alunos selecionados 07/10/2021

Período de recurso 07/10/2021 e 08/10/2021

Publicação da lista final de alunos selecionados 11/10/2021

Início das aulas 13/10/2021

 
 
 

https://sei.ifba.edu.br/sei/diren.euc@ifba.edu.br
http://www.portal.ifba.edu.br/euclides-da-cunha
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6.1- A inscrição do candidato implicará a aceitação total e incondicional das normas e instruções constantes da
Resolução CONSUP nº 19, de 24 de agosto de 2020 que estabelece as normas acadêmicas e provisórias para as
Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais (AENPE) durante o período de suspensão das atividades
presenciais no âmbito do IFBA, enquanto durar a situação de pandemia da Covid-19, bem como da Resolução
CONSUP nº 30 de 23 de dezembro de 2020, que altera as normas acadêmicas emergenciais e as provisórias para as
Atividades de Ensino Não Presencial durante o período de suspensão das atividades presenciais, no âmbito do IFBA,
aprovadas na Resolução CONSUP/IFBA nº19/2020, enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus -
COVID-19 e da Organização Didática e demais normas didático-pedagógicas do IFBA.
 
6.2- Os prazos deste Edital poderão ser modificados de acordo com necessidade administrativa e/ou orçamentária.
 
6.3- Este Edital entra em vigor a partir da data de publicação.
 
6.4- Os casos omissos serão resolvidos pela Direção de Ensino.
 
 

Em 04 de outubro de 2021.

 
 
 

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por SILVANA CRISTINA COSTA CORREIA, Diretor (a) geral do Câmpus
Euclides da Cunha, em 04/10/2021, às 17:56, 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 2017406 e o código CRC F2073DA1.
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