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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 07 de 03 de novembro de 2021.

EDITAL DE MATRÍCULA NAS CATEGORIAS DE TRANSFERÊNCIA INTERNA, TRANSFERÊNCIA
EXTERNA E PORTADOR DE DIPLOMA PARA AS VAGAS RESIDUAIS DO ENSINO SUPERIOR DO

IFBA – CAMPUS DE JACOBINA

 

O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA, CAMPUS JACOBINA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme lhe confere a
Portaria nº 24 de 02 de janeiro de 2020, em conformidade com o que dispõe a Lei nº 8.112/1990 e o Art.
49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 9.394 de 1996, considerando o estado de
calamidade pública em saúde causada pelo novo Coronavírus, estabelecido por meio do Decreto Estadual
nº 20.048 de 07/10/2020 e o Plano Emergencial de Retomada Gradual das Atividades Presenciais
Acadêmicas e Administrativas no âmbito do IFBA aprovado por meio da Resolução nº 28 de 28/09/2021,
torna público a abertura de inscrições com vista ao preenchimento das vagas remanescentes neste
Campus do IFBA, ofertadas por meio deste edital para as categorias de matrícula oriundas de
transferência externa, transferência interna e portador de diploma para o curso superior de Licenciatura
em Computação, conforme anexo I deste edital e nos termos das orientações elencadas a seguir.
 
I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
Art. 1º Este processo seletivo visa ao preenchimento de vagas remanescentes no curso de graduação
presencial - Licenciatura em Computação, com oferta contínua, do IFBA Campus Jacobina, relacionado
no quadro de vagas do Anexo I deste Edital.
Art. 2º Todas as etapas do presente instrumento serão realizadas via mediação tecnológica: inscrição,
seleção, divulgação de resultados, recursos.
Art. 3º Os/as candidatos/as aprovados/as neste processo seletivo ingressarão no primeiro semestre letivo
de 2021.1 que se iniciará em fevereiro de 2022.
Art. 4º Poderá candidatar-se às vagas residuais existentes no curso de graduação - licenciatura em
computação - do IFBA Campus Jacobina:
I - O aluno regularmente matriculado em curso de graduação do IFBA de quaisquer campi que pretenda
Transferência Interna (TI) para outro curso de graduação similar no IFBA – Campus de Jacobina, em
conformidade com o exposto no Art. 46 das Normas Acadêmicas do Ensino Superior do Instituto Federal
da Bahia, no qual descreve que o discente tenha cumprido 35% (trinta e cinco por cento) do seu curso ou
tenha cursado e concluído no mínimo os 03 (três) primeiros semestres letivos.
II - O aluno vinculado a um curso de graduação autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação
– MEC, de outra Instituição de Ensino Superior (pública ou privada), que pretenda Transferência
Externa (TE) para curso similar no IFBA – Campus de Jacobina, em conformidade com o exposto no
Art. 46 das Normas Acadêmicas do Ensino Superior do Instituto Federal da Bahia, no qual descreve que
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o discente tenha cumprido 35% (trinta e cinco por cento) do seu curso ou tenha cursado e concluído no
mínimo os 03 (três) primeiros semestres letivos.
III - Portador de Diploma de Graduação que tenha concluído o curso de graduação em áreas afins, e
possua diploma registrado, expedido por Instituição de Ensino Superior Nacional credenciada pelo MEC
ou estrangeira com diploma revalidado ou candidato que ainda não possua o diploma de graduação, desde
que apresente certificado de conclusão do curso ou declaração de colação de grau acompanhados do
respectivo histórico escolar.
Art. 5° Em conformidade com o que determina o Art. 49 das Normas Acadêmicas do Ensino Superior do
Instituto Federal da Bahia, serão concedidas vagas para candidatos ao ensino superior oriundos de
estabelecimento particular de ensino depois de analisada toda documentação entregue pelos candidatos
oriundos de Instituições Públicas e não terem sido ocupadas todas as vagas oferecidas.
 
II – DAS INSCRIÇÕES
 
Art. 6º Período de inscrição: 10 a 15 de novembro de 2021.
Art. 7º As inscrições para este processo seletivo serão gratuitas e realizadas exclusivamente pela Internet.
Art. 8º Para inscrever-se nas vagas disponibilizadas no Edital de Transferência Interna, Transferência
Externa e Portador de Diploma, o candidato deverá:
I - Preencher o formulário on-line próprio de solicitação, disponível por meio do link
https://forms.gle/2HdfjwL3wJ2L9CN28, anexando toda a documentação obrigatória, legível, em um
único arquivo, em formato PDF, necessariamente na ordem descrita a seguir:
a) Histórico escolar (ou documento equivalente) do curso ao qual o/a candidato/a se encontra vinculado/a
ou que tenha concluído (no caso de portador de diploma) devidamente assinado, no qual conste carga
horária, número de créditos das disciplinas cursadas e descrição dos símbolos dos conceitos obtidos, com
os valores correspondentes, comprovando a inexistência de abandono no curso de origem.
b) Diploma de graduação, certificado de conclusão do curso ou declaração de colação de grau (apenas
para candidatos/as da categoria “Portadores de Diploma”).
c) Matriz curricular ou fluxograma do curso, com descrição do ementário das disciplinas, à qual o
discente esteja vinculado ou que tenha concluído (no caso de portador de diploma), devidamente
assinado.
d) Declaração e/ou atestado de matrícula original da instituição de origem, informando que o/a
candidato/a se encontra regularmente matriculado/a, ou prova de seu trancamento, caso não conste
explicitado no item “a” (candidatos à categoria de “Portador de Diploma” estão dispensados deste item
desde que apresentem diploma como documento comprobatório).
e) Comprovação legal que regulamente o curso de origem, quanto à autorização para funcionamento ou
reconhecimento pela autoridade competente (portadores de diploma estão dispensados deste item) -
apenas para transferência externa ou interna.
f) Documento de identificação com foto, válido em todo o território nacional. Serão aceitos como
documento de identificação: o Registro Geral (RG); Carteira Nacional de Habilitação (CNH), somente
modelo com foto; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Passaporte; carteiras expedidas
pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos etc.), desde que apresentem foto atualizada, ao qual deverão constar os
números do RG e CPF.
Parágrafo único. O/a candidato/a deverá observar atentamente as instruções no momento do
preenchimento do formulário on-line, sendo de sua inteira e exclusiva responsabilidade o correto o seu
preenchimento e a inclusão dos documentos comprobatórios.
Art. 9º Caso o/a candidato/a realize mais de uma inscrição, será considerada apenas a última inscrição
realizada dentro do prazo estabelecido no cronograma.  

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf)
https://forms.gle/2HdfjwL3wJ2L9CN28
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Art. 10 Expirado o período de inscrição, não serão aceitos pedidos de recebimentos ou inclusão de novos
documentos, sob quaisquer hipóteses ou alegações. 
Art. 11 Será considerada sem efeito a documentação entregue de modo incompleto ou que, mesmo
enviando, não atender a todas as exigências para a ocupação da vaga.
Art. 12 O IFBA não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivo de
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de transmissão ou
qualquer fator que impossibilite a transferência de dados.
Art. 13 O pedido de inscrição do candidato implica conhecimento e aceitação tácita das normas e
condições estabelecidas neste Edital e nos demais avisos, comunicados, erratas e editais complementares
que vierem a ser publicados para a realização deste Processo Seletivo, em relação aos quais não poderá
alegar desconhecimento.
Art. 14 A solicitação de inscrição será imediatamente indeferida se forem constatadas a qualquer tempo a
falsidade ou a irregularidade, bem como a fraude, na documentação exigida, para a obtenção da inscrição,
podendo a Instituição adotar ainda outras medidas cabíveis na forma da Lei.
Art. 15 É de inteira responsabilidade do/a candidato/a inscrito o acompanhamento da divulgação das
informações referentes a este Processo Seletivo.
 
III - DA SELEÇÃO
 
Art. 16 Este processo seletivo é dividido em etapas (eliminatória e classificatória).
I. Homologação das Inscrições: nesta etapa será avaliada a regularidade da documentação apresentada,
conforme estabelecido neste edital. 
II. Avaliação pelo Colegiado de Curso: conforme o Art. 46 das Normas Acadêmicas do Ensino Superior
do IFBA, a análise e aprovação das solicitações serão realizadas considerando-se:

A existência de vaga no curso pretendido;
A similaridade entre os cursos envolvidos para os casos de transferência interna e externa;
A prova de ter cursado com aproveitamento os respectivos estudos. No caso de transferência, será
considerado com critério ter cursado, no mínimo, (03) semestres acadêmicos ou 35% (trinta e cinco
por cento) da carga horária no curso de origem;
A avaliação do mérito acadêmico através do histórico escolar, atribuindo-se o peso de 80% para o
coeficiente de rendimento escolar, e 20% para o número de disciplinas cursadas com aprovação.
Em caso de empate, a vaga será destinada ao candidato que tiver o maior número de disciplinas
cursadas com aprovação. Em persistindo o empate, será escolhido o estudante com maior
coeficiente de rendimento escolar.

Art. 17 Será admitido recurso quanto ao resultado preliminar deste processo seletivo dentro do prazo
previsto no cronograma disponível no anexo II deste edital, por meio do formulário disponível no
seguinte link: https://forms.gle/9nZsCBUZ34dyF8Ss5. 
Art. 18 Não será analisado o recurso que não apresente explicitamente o pleito e a argumentação a ele
referente, apresentado em conjunto com outros candidatos, isto é, recurso coletivo e encaminhado fora do
prazo ou por outra forma diferente da definida neste Edital.
Art. 19 O IFBA não se responsabiliza por recurso não recebido por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de transmissão, arquivo corrompido
ou qualquer fator que impossibilite a transferência de dados.
Art. 20 Os resultados serão divulgados no endereço eletrônico https://portal.ifba.edu.br/jacobina nos
prazos estabelecidos no anexo II deste Edital.
 

https://forms.gle/9nZsCBUZ34dyF8Ss5
https://portal.ifba.edu.br/jacobina
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IV – DA MATRÍCULA
 
Art. 21 O/a candidato/a selecionado/a deverá, no prazo descrito no cronograma deste edital, enviar a
seguinte documentação (digitalizada, em um único arquivo, em formato PDF, na seguinte ordem) para o
e-mail cores.jacobina@ifba.edu.br: 
I - Documento de Identificação: considera-se para fins de comprovação como documento de
identificação: Registro Geral de Identificação Civil (Carteira de identidade, RG) emitido pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e
Previdência Social, Carteira de Identidade Profissional emitida pelo Conselho de Classe Profissional;
II - CPF;
III - Certidão de Nascimento ou Casamento;
IV - Certificado de conclusão do Ensino Médio, acompanhado de Histórico Escolar completo;
V - Certificado de Quitação do Serviço Militar (para candidatos do sexo masculino e maiores de 18
anos);
VI - Título de eleitor, com comprovação de quitação com a Justiça eleitoral (para maiores de 18 anos);
VII - 01 (uma) foto 3x4 recente;
VIII - RG e CPF do responsável (se o candidato for menor de 18 anos);
IX - Comprovante de vacinação antitetânica, conforme determina a Resolução 19/2006 CEFET/BA.
Art. 22 Os documentos oriundos de países estrangeiros deverão estar revalidados.
Art. 23 Será imediatamente cancelada a matrícula institucional do/a candidato/a, se constatadas a
qualquer época a falsidade ou a irregularidade, bem como a fraude na documentação exigida para a
obtenção da matrícula, podendo a instituição adotar ainda outras medidas cabíveis na forma da lei.
Art. 24 Os/as discentes considerados/as aptos/as e selecionados/as para matrícula deverão também enviar
para o e-mail cores.jacobina@ifba.edu.br, no período indicado no cronograma, os programas/ementas
(em formato PDF) de todas as disciplinas cursadas com aprovação, expedidos oficialmente pela
instituição de ensino superior de origem, além daquelas que são pré-requisitos (quando houver),
devidamente carimbados e assinados, com registro de carga horária total das aulas teóricas e teórico-
práticas, para fins de aproveitamento de disciplinas equivalentes. 
Art. 25 Candidatos/as estrangeiros/as aprovados neste processo seletivo, no momento da matrícula,
deverão apresentar a declaração de equivalência de estudos no Brasil.
Art. 26 Após a validação e divulgação dos aproveitamentos de disciplinas equivalentes executadas pelo
colegiado de curso, o/a candidato/a selecionado/a deverá contactar a coordenação do curso por meio do e-
mail clc.jac@ifba.edu.br, para juntamente com o coordenador programar-se na inscrição de disciplinas
que deverá cursar, conforme calendário acadêmico vigente.
 
V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
 
Art. 27 A solicitação do/a candidato/a implica em conhecimento e aceitação tácita das condições
estabelecidas nas Normas Acadêmicas do Ensino Superior do IFBA e neste edital, bem como das
instruções e informações que venham a ser divulgadas no site https://portal.ifba.edu.br/jacobina, das
quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.
Art. 28 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este processo seletivo.
Art. 29 Perderá o direito à matrícula o candidato que:
I - Estiver em desacordo com o estabelecido na Capítulo VII das Normas Acadêmicas do Ensino Superior
e neste edital;

mailto:cores.jacobina@ifba.edu.br
mailto:cores.jacobina@ifba.edu.br
mailto:clc.jac@ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/jacobina
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II - Deixar de entregar qualquer documento conforme estabelecido.
Art. 30 O candidato aprovado perderá o direito à vaga se não atender ao dispositivo na Lei nº 12.089, de
11/11/2009, publicado no DOU de 12/11/2009, no qual proíbe que uma mesma pessoa ocupe duas vagas
simultâneas em cursos de graduação em Instituições Públicas de Ensino Superior.
Art. 31 As dúvidas e casos omissos relativos a este edital e à matrícula no IFBA – Campus de Jacobina
serão resolvidos pelo Departamento de Ensino (DEPEN) deste Campus por meio do e-mail
depen.jac@ifba.edu.br ou pela Comissão de Vagas Residuais, quando for o caso, por meio do e-mail
vagasresiduais.jac@ifba.edu.br. 

 
Gabinete do Diretor Geral do IFBA – Campus de Jacobina, em 03 de novembro de 2021.

 
 

Ricardo Alcântara Mesquita
Diretor Geral

 
 
 
 
 

ANEXO I –  EDITAL 07/2021
 
QUADRO DE VAGAS

 
 
 
 

QUADRO DE VAGAS
(Campus de Jacobina)

    
CURSO

NÚMERO DE VAGAS
Transferência

Interna Portador de Diploma Transferência Externa

Licenciatura em Computação 10 05 10
 

 

ANEXO II –  EDITAL 07/2021

CRONOGRAMA

 

CRONOGRAMA
DATA EVENTO

03 de novembro de 2021 Publicação do Edital
10 a 15 de novembro de 2021 Período das inscrições

16 de novembro de 2021 Homologação das Inscrições
24 de novembro de 2021 Resultado preliminar

25 e 26 de novembro de 2021 Período para interposição de recurso
03 de dezembro de 2021 Divulgação do resultado final após a análise dos recursos

07 a 10 de dezembro de 2021 Matrícula dos candidatos selecionados
15 a 17 de dezembro de 2021 Período para solicitar aproveitamento de disciplinas
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Documento assinado eletronicamente por RICARDO ALCANTARA MESQUITA, Diretor Geral
do Campus Jacobina, em 03/11/2021, às 07:18, 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 2053506 e o código CRC 77916225.
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