
GUIA DE MATRÍCULA  
CURSOS SUBSEQUENTES 

2020.2 
 
 
 

Simões Filho, 25 de fevereiro de 2021 
  
Prezados(as) Discentes, 

 
 

As Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais - AENPE no campus Simões           
Filho serão realizadas no período de 15 de março de 2021 a 22 de junho de 2021. A                  
organização desse momento será feita através do semestre 2020.2, como consta nas            
Diretrizes para Atividades Educacionais Não Presenciais Emergenciais - Contexto         
SARS-COV-2 (Coronavírus) do campus Simões Filho (Nesse link, você também          
encontrará informações importantes sobre as AENPE em 2021). 

 
A matrícula será realizada online via formulário Google. É obrigatória a inclusão de dados              
pessoais, tais como CPF, número de telefone e de whatsapp e e-mail atualizados. É de               
fundamental importância a atualização desses dados, então, se não possuir contato,           
indique o telefone de outra pessoa para que possamos estar em conexão direta com              
vocês.  
 
Segue cronograma abaixo com o respectivo link. 
 

 
Orientações gerais 

Os(As) discentes dos CURSOS SUBSEQUENTES devem selecionar as disciplinas em          
que pretendem se matricular no período letivo 2020.2 (AENPE). Para tanto, é necessário             
que verifiquem previamente os horários, a fim de evitar conflitos. 
 
Horários 2020.2: 

Eletromecânica 

Mecânica 

Petróleo e Gás 

 
Atenção estudantes! 

 
Dúvidas sobre quais disciplinas escolher, como serão suas aulas nesse semestre e            
como montar seu horário: por favor, consultem seus coordenadores de curso e de área              
no horário de plantão:  25 e 26 de fevereiro de 2020. 
 

 

PERÍODO AÇÃO LINK 

01 a 04/03/21 Matrícula AENPE 
2020.2 - Subsequente http://bit.ly/Matrícula_AENPE_2020-2_Subsequente  

https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpe-2021/aenpe-2021
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpe-2021/aenpe-2021
https://drive.google.com/file/d/1yHyzZqL-pBlq0iAYT3zXYZDJXurOVKYO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oxtZeF952ysmUDGOjAecL5kSiodOeGUJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LmmJPX01PUcLZZw_2wN6guv7WJwz6uPi/view?usp=sharing
http://bit.ly/Matr%C3%ADcula_AENPE_2020-2_Subsequente


Consulte também seus coordenadores nos grupos das turmas criadas pelo Departamento 
de Ensino no aplicativo Whatsapp. 
 
GRA: graifbasf@gmail.com / (71) 3295-5606 / (75) 99133-3727 / (71) 99976-5069  

 
 
 

IFBA SIMÕES FILHO 
DEPARTAMENTO DE ENSINO  

Coordenações de Curso 
Gerência de Registro Acadêmicos 

 

Coordenação Coordenador E-MAIL 

Eletromecânica Prof. Luciano Almeida  lucianosilva@ifba.edu.br  

Mecânica Prof. Alex Anderson  alexandersonster@gmail.com  

Petróleo e Gás Natural Prof. Elba Gomes elbagomes@ifba.edu.br  
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