
FLUXOGRAMA: REQUERIMENTOS ESCOLARES_CURSO SUPERIOR 
 

 

REQUERIMENTO DE 2ª CHAMADA DE AVALIAÇÃO: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, assinalando a opção “2ª 

chamada” e especificando a disciplina e o professor, e entrega documento que justifica o pedido, 

conforme art. 114 da Norma Acadêmica. 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento, junto com o 

documento que comprova o afastamento dx alunx; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES encaminha o processo para a Coordenação de Curso; 

 

5º PASSO: A Coordenação de Curso avalia o requerimento e se o pedido for aceito, comunica ao 

professor sobre o direito dx alunx à realização da 2ª chamada de avaliação; 

 

6º PASSO: O professor agenda com o aluno a realização da 2ª chamada de avaliação. 

 

 

REQUERIMENTO DE JUSTIFICATIVA DE FALTAS: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, assinalando a opção 

“justificativa de faltas” e entrega documento que justifica o pedido, conforme art. 114 da Norma 

Acadêmica. 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento, junto com o 

documento que comprova o afastamento dx alunx; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe e encaminha o processo para a Coordenação de Curso; 

 

5º PASSO: A Coordenação de Curso avalia o requerimento e se o pedido for aceito, comunica aos 

professores para o registro da justificativa de faltas no SUAP; 

 

REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, anexando os documentos 

pessoais necessários. 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento, juntamente com 

os documentos entregues pelx alunx; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento e encaminha o processo para a Biblioteca e 

Coordenação de Patrimônio para emissão de “Nada Consta” em nome dx alunx. 

 



5º PASSO: A CORES instrui o requerimento com os documentos necessários e encaminha o 

processo para a Pró-Reitoria de Ensino expedir o diploma; 

 

6º PASSO: Ao receber o diploma devidamente assinado, a CORES comunica ax alunx para que 

estx possa vir ao campus receber o diploma. 

 

REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo; 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento; 

 

5º PASSO: A CORES expede o documento em até 05 dias; 

 

6º PASSO: A CORES comunica ax alunx para que estx possa vir receber o Histórico Escolar. 

 

REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ATESTADO DE MATRÍCULA: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, especificando “Atestado de 

Matrícula”; 
 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento; 

 

5º PASSO: A CORES expede o documento em até 05 dias; 

 

6º PASSO: A CORES comunica ax alunx para que estx possa vir receber o Atestado de Matrícula. 

 

 

REQUERIMENTO DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, especificando “Aproveitamento 

de Estudos” e anexa os documentos necessários (Histórico Escolar da instituição de origem e 

ementas das disciplinas em que deseja obter aproveitamento, cursadas com aprovação,  

devidamente autenticados e assinados pela instituição de origem) 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento, juntamente com 

os documentos descritos acima; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento e encaminha o processo para a Coordenação de Curso 

 

5º PASSO: A Coordenação de Curso convoca o Colegiado de Curso para análise e deliberação do 

pedido; 



 

6º PASSO: Se o pedido for aprovado, a Coordenação de Curso encaminha o processo para a 

CORES registrar no SUAP. 

 

REQUERIMENTO DE TRANSFERÊNCIA EXTERNA: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, especificando “Transferência 

Externa” - Se x alunx for menor de 18 anos, o requerimento deve ser assinado por um dos pais 

ou responsável legal 
 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento. 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento e encaminha o processo para a Biblioteca e 

Coordenação de Patrimônio para emissão de “Nada Consta” em nome do aluno; 

 

5º PASSO: Se x alunx não tiver pendências com a Biblioteca e com a Coordenação de Patrimônio, 

a transferência é registrada no SUAP em até 05 dias e a certidão de transferência é encaminhada 

para o e-mail dx alunx ou retirada na CORES, por ele ou seu representante legal. 

 

REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DE CURSO: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, especificando “Desistência de 

Curso” - Se x alunx for menor de 18 anos, o requerimento deve ser assinado por um dos pais 

ou responsável legal 
 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento. 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento e encaminha o processo para a Biblioteca e 

Coordenação de Patrimônio para emissão de “Nada Consta” em nome dx alunx; 

 

5º PASSO: Se x alunx não tiver pendências com a Biblioteca e com a Coordenação de Patrimônio, 

a desistência é registrada no SUAP em até 05 dias. 

 

OBS. A desistência implica o cancelamento da matrícula. Caso x alunx queira retornar ao IFBA, 

deverá realizar novo processo seletivo. 

 

 

REQUERIMENTO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, em período previsto no 

Calendário Acadêmico, especificando “Trancamento de Matrícula ou de disciplina” 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento e encaminha o processo para a Coordenação de Curso 

 



5º PASSO: A Coordenação de Curso convoca o Colegiado de Curso para análise e deliberação do 

pedido; 

 

6º PASSO: Se o pedido for aprovado, a Coordenação de Curso encaminha o processo para a 

CORES registrar no SUAP. 

 

 

REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, especificando “Reintegração ao 

Curso”, com a devida justificativa; 
 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES recebe o requerimento e encaminha o processo para a Coordenação de Curso 

 

5º PASSO: A Coordenação de Curso convoca o Colegiado de Curso para análise e deliberação do 

pedido; 

 

6º PASSO: Se o pedido for aprovado, a Coordenação de Curso encaminha o processo para a 

CORES registrar no SUAP. 

 

REQUERIMENTO DE ATIVIDADE DOMICILIAR: 

 

1º PASSO: X alunx preenche requerimento no setor de Protocolo, assinalando a opção “Atividade 

domiciliar” e entrega documento que justifica o pedido, conforme art. 106 da Norma Acadêmica. 

 

2º PASSO: O protocolo abre processo eletrônico no SEI e insere o requerimento, junto com o 

documento que comprova a necessidade de afastamento dx alunx; 

 

3º PASSO: O Protocolo encaminha o processo para a CORES; 

 

4º PASSO: A CORES encaminha o processo para as Coordenações de Curso e de Ensino Médio; 

 

5º PASSO: A Coordenação de Curso convoca o Colegiado de Curso para análise e deliberação do 

pedido; 

 

6º PASSO: Se o pedido for aprovado, a Coordenação de Curso comunica aos docentes sobre a 

necessidade de encaminhamento das atividades e avaliações para x alunx. 

 

 


