
 

LICENCIATURA EM FORMAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Bom dia a tod@s ! 

Parabéns novos licenciand@s ! 

Prezad@s ! 

Passado esse momento da formatura, até o recebimento dos certificados e posteriormente o 
diploma, precisamos ainda de percorrer um caminho para que toda a parte de documentação esteja 
concretizada. 

Os Campi do IFBA nesse exato momento, estão mobilizados para o retorno às aulas remotas. Isso 
demanda um volume de trabalho para as Coordenações de Registros Acadêmicos -  CRA’s para 
alguns Campi, para outros Coordenação de Registros  Escolares – CORE’s e para o Campus de 
Salvador é a Gerência de Registro Acadêmicos – GRA3.   

Esse setor de Registros Acadêmicos, conforme a dominação de cada Campus será o responsável 
por transitar os processos, pelo diálogo,  a confecção e a entrega dos diplomas a todos vocês.  

Solicito nesse momento uma dose de paciência, para solucionarmos a confecção da documentação 
pós formatura. Ontem já foi enviado aos setores de Registros Acadêmicos a ata da colação de 
grau.  

Por favor não estranhe se seu colega do Campus Camaçari, Ilhéus e Euclides da Cunha, tenha a 
expedição dos seus diplomas mais rápido do que Salvador e Conquista. Esses dois Campi são 
mais antigos e concentram quase sozinhos 60 % das matrículas do IFBA ou seja, maior demanda 
de serviços, para um número reduzido de funcionários. 

Toda a nossa comunicação será feita através do AVA e o diálogo entre os sistemas após a criação 
de um número do processo no SEI. Alguns setores possuem fluxos distintos, você deverá entrar 
no site do Campus onde está matriculado, para manter o contato e saber como está funcionamento 
o atendimento remoto. 

Como exemplo, segue o fluxo do Campus Salvador que consta no portal de atendimento dos 
alunos  https://portal.ifba.edu.br/dgcom/salvador/ensino/gra-3 

Observe também com se dá esse processo de diplomação a partir desse portal 
https://portal.ifba.edu.br/proen/departamentos/departamento-de-assuntos-academicos/diplomas-
graduacao-posgraduacao 

A partir de setembro, estaremos com reuniões mensais do Colegiado, qualquer situação que fuja 
da normalidade, estaremos dando encaminhamentos nessas reuniões para soluções dos casos 
atípicos nessa etapa de diplomação. 

Salvador, 01/09/2020 

Prof. Roberto da Cruz Melo 

Coordenador do Curso 


