
Sobrevivência
Miniguia de

do Calouro

Obrigado por escolher o IFBA! Somos mais que uma escola!
Somos uma instituição de ensino, pesquisa e extensão!

 Neste pequeno guia, trazemos algumas informações
importantes para o início da sua caminhada conosco.

Guarde este documento com carinho!

@ifbajua



SETOR DE
PROTOCOLO

Justificativa de faltas e de atrasos;
Histórico Escolar e Diploma;
Protocolo de atividades
complementares e Estágio;
Solicitações diversas para a CORES,
NIAP, Coordenação de Ensino e de
Curso. 

Na nossa instituição, o Setor de Protocolo é
a porta de entrada das solicitações e envio
de documentos pelos estudantes. Esse
processo inicia com o preenchimento do
formulário Requerimento Escolar,
disponível no Setor e no link abaixo.
Exemplos das solicitações mais comuns:

protocolo.ifbajuazeiro@gmail.com | (74) 3621-2702

Neste link você pode baixar o
Formulário de Requerimento (Faça

o download de uma cópia! O
documento não está liberado pra

editar diretamente!)



Efetivação da matrícula (calouros) e
rematrícula (veteranos);
Enturmação e geração das listagens
para os diários de classe;
Lançamento das justificativas de falta
no sistema SUAP;
Organização dos relatórios de nota;
Emissão de declaração de matrícula,
histórico, diploma e outros documentos
escolares.

A Coordenadoria de Registros Escolares
(CORES) é a responsável pelos registros de
acompanhamento da vida escolar do
estudante, por exemplo:

Tem alguma dúvida ou verificou alguma
incorreção nos seus registros escolares? A
CORES é o lugar certo pra resolver essas
questões.

 
 

CORES

cores.jua@ifba.edu.br | (74) 3621-2718



Orientações sobre aprendizagem e
rotina de estudos;
Dúvidas sobre o processo de
ensino e avaliação;
Acompanhamento pedagógico

NIAP / SETOR PEDAGÓGICO

Promoção de atividades de educação
inclusiva a estudantes com
necessidades específicas, visando a
permanência e êxito.

CAPNEE
COORDENADORIA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS
COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS

Acompanhamento do rotina do curso
para sua contínua melhoria;
Atendimento aos estudantes para
orientações sobre o curso;
Articular as demandas do curso ao
funcionamento dos setores.

COORDENAÇÃO DE CURSO

Outros setores
Procure os profissionais sempre que precisar!



Nossa instituição, dada sua complexidade e pelo
caráter de construção coletiva, apresenta uma série
de diretrizes que regem a vida escolar organizadas
em documentos.
Não deixe de conhecer:

DOCUMENTOS

Normas Acadêmicas: trazem todas as
informações sobre o processo de
avaliação¹, aprovação/reprovação,
funcionamento dos Conselhos de
Classe, casos que autorizam a
justificativa de falta etc.

Código Disciplinar: apresenta os
deveres do estudante e as sanções
disciplinares e o processo de
apuração de responsabilização.

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
é o documento que organiza o curso,
informando as disciplinas a serem
cursadas, a carga horária, as ementas,
os objetivos profissionais etc.

*¹ Nos cursos integrados, são TRÊS unidades, com o valor total de
10,0 por unidade. A nota final é a média das unidades.



acadêmico
CALENDÁRIO

Não precisa ficar na dúvida sobre os feriados, datas de
eventos, início e fim de férias, sábados letivos etc. O

calendário acadêmico é o documento oficial da instituição
onde constam essas datas e os prazos das principais
atividades acadêmicas. No link abaixo você terá uma
versão SEMPRE ATUALIZADA do nosso calendário.
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ESTAS RESPOSTAS PODEM AJUDAR
DÚVIDAS?

Não vá perder a aula, hein!? No link
ao lado tem os horários e as linhas.

Quais ônibus acessam o campus e
em quais horários?

A instituição disponibilizará uma unidade do
fardamento, sendo o seu uso obrigatório.

E o fardamento? Preciso adquirir? Quando será
exigido?

O estudante precisa se inscrever em edital
específico da assistência estudantil e, comprovada
a vulnerabilidade, ser contemplado com o auxílio.
Os valores constarão no edital Esteja atento aos
avisos.

Quando ocorrerá o pagamento do auxílio
financeiro?

Procure um professor ligado à temática de seu
interesse. Há vários editais de pesquisa e extensão
com bolsistas e voluntários. Procure conhecer os
grupos de pesquisa que existem no campus.

Quero desenvolver projetos na instituição. Como
faço?


