
  

GERÊNCIA DE REGISTROS ACADÊMICOS – ENSINO MÉDIO 
 

Orientações sobre as atividades desenvolvidas remotamente pela GRA2, 

durante a pandemia da COVID-19. 

 

1. O que é o SUAP: Sistema acadêmico, onde os alunos podem emitir 

documentos e acompanhar a vida acadêmica.  

 Como acessar? Utilizando o endereço: https://suap.ifba.edu.br/.   
Para primeiro acesso, utilizar como usuário, o número de matrícula e 
senha: ifba.cpf (apenas números). Sugerimos fazer a alteração de 
senha, após o primeiro acesso. Se houver quaisquer dificuldades, favor 
entrar em contato: gra2@ifba.edu.br.   

 

2. Trancamento de matrícula: 
 
- Cursos Técnicos Subsequentes: até o dia 18 de setembro de 2020. 

 Como fazer?  Preencher, assinar o requerimento* (em anexo) e enviar 

com o RG, em um único arquivo digitalizado (salvo em PDF), para 
gra2@ifba.edu.br. Colocar no assunto, a descrição da solicitação; 
 

- Cursos Técnicos Integrados: ainda não há data prevista para o 

recebimento de processos. 

 

3. Emissão de documentos digitais: 
 
- Comprovante de matrícula para estágio: 

 Como fazer? Encaminhar mensagem para gra2@ifba.edu.br, com os 

dados do aluno (nome, curso, número de matrícula, turma) e anexar o 

RG digitalizado. Colocar no assunto, a descrição da solicitação. A 

GRA2 analisará a possibilidade de emissão do documento, sem a 

necessidade de solicitar a reintegração, junto ao Colegiado do Curso. 

Aguardar retorno, via e-mail, em no máximo 48 horas; 

- Histórico escolar parcial: É possível emitir o histórico escolar parcial com 

autenticidade digital, por meio do SUAP, em “documentos”; 

 

 



- Histórico escolar final: Para a emissão de histórico final, com o certificado 

de conclusão, a situação do discente deve estar como concluída no SUAP.  

Para tanto, o aluno deverá concluir as partes teórica e prática do Curso, 

encaminhar o relatório de estágio para a Coordenação do Curso e DIREC, 

conforme estabelecido pela DIREC e após a divulgação da nota de estágio, em 

processo, via SEI, a situação do aluno será regularizada em sistema. 

Salientamos que para os Cursos Técnicos Integrados em Edificações e 

Saneamento, é necessário apresentar o TCC, para a conclusão dos Cursos.  

Para os Cursos Técnicos Integrados em Eletrônica e Geologia, não há 
obrigatoriedade de estágio ou TCC. O aluno ao solicitar a emissão do histórico 
escolar com o certificado de conclusão do curso, ocorre a extinção de vínculo 
com a instituição. 

- Diploma: Em razão da pandemia da COVID-19, as atividades presenciais 

foram suspensas, por prazo indeterminado. Quando do retorno às atividades 
presenciais, pedimos aos discentes que acessem o protocolo do Campus, para 
requerimento de processo, referente à emissão de diploma, pois, infelizmente, 
o mesmo não poderá ser emitido remotamente. 

- Certificado de Conclusão do Ensino Médio: A Decisão Liminar em 

Ação Civil Pública nº 1003909-95.2019.4.01.3300 permitiu aos Concluintes do 

terceiro ano dos Cursos Técnicos Integrados receberem a Certificação do 

Ensino Médio. Após a emissão do documento, o(a) aluno(a) é automaticamente 

registrado no SUAP como concluinte, perdendo assim, o vínculo com o IFBA, 

conforme Portaria Nº 1787*, de 13 de junho de 2019.  

 Como fazer? Encaminhar mensagem para gra2@ifba.edu.br, com os 

dados do aluno (nome, curso, número de matrícula, turma), anexar o 

RG digitalizado, o termo de ciência* assinado pelo(a) aluno(a) ou 

responsável, caso o(a) discente seja menor de idade (modelo em 

anexo). Colocar no assunto, a descrição da solicitação. Aguardar 

retorno, via e-mail, em no máximo 48 horas; 

 

- Certificado ENEM/ ENCCEJA: Para a emissão do Certificado ENEM/ 

ENCCEJA, o requerente deverá acessar o endereço: https: 

portal.ifba.edu.br/proen/certificação_ensino_medio/enem-encceja;  

 

 Aproveitamento dos resultados de edições anteriores do ENCCEJA 
e/ou do ENEM: 

 Como fazer? Preencher, assinar o requerimento* (em anexo) e enviar 

com o RG, CPF e a Declaração parcial de proficiência ou Boletim 
Individual de Desempenho dos anos que deseja aproveitar, em um 
único arquivo digitalizado (salvo em PDF), para gra2@ifba.edu.br. 
Colocar no assunto, a descrição da solicitação; 

   

4.  Reintegração ao Curso e Aproveitamento de Estudos: Cursos 

Integrados e Subsequentes - ainda não temos previsão do início de prazos. 

Acompanhar as redes sociais e site oficial, onde serão divulgadas as 

informações;  

 



 

5. Renovação de matrícula 2020: Cursos Integrados e Subsequentes - ainda 

não temos previsão do início de prazos. Acompanhar as redes sociais e site 

oficial, onde serão divulgadas as informações. O processo de renovação de 

matrícula será realizado no SUAP, pelo(a) próprio(a) aluno(a);  

 

6. Transferência para outra Instituição:  

 

 Como fazer?  Preencher, assinar o requerimento* (em anexo) e enviar 

com o RG, em um único arquivo digitalizado (salvo em PDF), para 
gra2@ifba.edu.br. Colocar no assunto, a descrição da solicitação; 

 

7. Desistência definitiva do Curso: 
 

 Como fazer?  Preencher, assinar o requerimento* (em anexo) e enviar 

com o RG, em um único arquivo digitalizado (salvo em PDF), para 
gra2@ifba.edu.br. Colocar no assunto, a descrição da solicitação; 

 
 

8. Certidão de Ex-aluno: 

 

 Como fazer?  Preencher, assinar o requerimento* (em anexo) e enviar 

com o RG, o histórico escolar, em um único arquivo digitalizado (salvo 
em PDF), para gra2@ifba.edu.br. Colocar no assunto, a descrição da 
solicitação; 

 
 
 
As atividades presenciais do IFBA foram suspensas pela Resolução CONSUP IFBA n. 7, de 22 de março de 2020, em 
razão da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). 
 
* Documentos em anexo. 


