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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01 de 25 de fevereiro de 2021.

CONVOCAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 2020.2

 
A Coordenadora do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA/ Campus Feira de Santana, considerando o disposto na Resolução
CONSUP n. 30, de 23 de dezembro de 2020, torna pública a convocação dos(as) estudantes do referido curso,
matriculados(as) ou com o curso trancado no período letivo 2020.1, para efetuarem a renovação de matrícula
para 2020.2, observando o seguinte:
 
- O período letivo 2020.1 irá figurar no histórico escolar como trancamento, com a observação de que o
procedimento deveu-se ao contexto de suspensão das aulas e não a um pedido do(a) estudante. Esse trancamento
não terá efeito na contagem do tempo de curso.
- Ao participar da renovação de matrícula para 2020.2, o(a) discente concorda com o trancamento descrito
acima.
- A renovação de matrícula será online, através do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP),
devendo cada estudante entrar com seu usuário próprio para se inscrever nas disciplinas que tem interesse de
cursar no período em questão.
- A inscrição em disciplinas poderá ser feita das 17h do dia 02/03/2021 às 23h59min do dia 03/03/2021.
- Os(As) ingressantes de 2020.1 deverão solicitar apenas a disciplina CMP102-Metodologia da Pesquisa
Científica, e serão automaticamente alocados nas demais disciplinas do 1o semestre.
- Os(As) ingressantes dos anos anteriores escolherão as disciplinas livremente, conforme a matriz curricular.
- Os(As) ingressantes de 2020.2 não precisam participar porque já estão matriculados no período correto.
- As aulas ocorrerão de modo remoto, a partir de 4 de março de 2021, sendo uma parte com horário
determinado (atividades síncronas) e outra parte em horário livre (atividades assíncronas).
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Fernanda Castelo Branco de Santana, Coordenador(a) do
Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, em 25/02/2021, às 12:05, conforme decreto nº
8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ GOMES FORTE NETO, Chefe do Departamento de
Ensino, em 25/02/2021, às 14:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALINE QUARESMA SANTOS PAMPONET, Diretor(a)
Geral Pro Tempore, em 25/02/2021, às 15:07, conforme decreto nº 8.539/2015.
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