
GUIA DE MATRÍCULA
CURSOS DE GRADUAÇÃO

2023.1

Simões Filho, 04 de janeiro de 2023

Prezados(as) Discentes,

As Atividades Acadêmicas no campus Simões Filho serão realizadas no período de 27 de
fevereiro de 2023 a 03 de julho de 2023. A organização desse momento será feita
através do semestre 2022.1.

A presente guia de matrícula tem por objetivo orientá-los quanto aos procedimentos a
serem adotados no processo de matrícula WEB, por meio do SUAP
(https://suap.ifba.edu.br), para o semestre letivo 2023.1.

Conforme previsto no calendário acadêmico de 2023.1, as etapas da matrícula deverão
ser realizadas obedecendo aos seguintes períodos:

1ª Etapa - MATRÍCULA WEB: de 07 a 11/02/2023 – Efetivação da Matrícula via Web com
as inscrições nas disciplinas que serão ofertadas no semestre.

2ª Etapa - MATRÍCULA WEB: 28 e 01/03/2023– Ajuste de Matrícula via Web – Para
estudantes que solicitaram a inscrição em disciplinas, mas não obtiveram êxito via web na
1ª etapa. Esta etapa é destinada aos alunos que realizaram a matrícula web, mas não
tiveram os seus pedidos plenamente atendidos; que necessitam acrescentar ou retirar
disciplinas (as exclusões devem ser solicitadas por meio do requerimento online
(https://forms.gle/HhM5kqmyXZRo27vAA) .

Para auxiliar o discente no momento da sua matrícula, disponibilizamos abaixo os link’s

do tutorial de matrícula, bem como as normas acadêmicas.

Tutorial matrícula online

Normas Acadêmicas do Ensino Superior

Inscrição na disciplina TCC - Licenciatura em Eletromecânica e Engenharia
Mecânica: O aluno deverá encaminhar o e-mail com o aceite do orientador à
Coordenação do Curso de Licenciatura em Eletromecânica
(licenciaturaeletromecanica.sf@gmail.com) ou Engenharia Mecânica
(coordengmec.sfl@ifba.edu.br) solicitando a inscrição, até o dia 26/07/22. A coordenação
será responsável pela inclusão do aluno no diário.

Quebra de pré-requisito - Licenciatura em Eletromecânica: O aluno deverá
encaminhar solicitação por e-mail à Coordenação do Curso de Licenciatura em
Eletromecânica (licenciaturaeletromecanica.sf@gmail.com ), que será responsável por
avaliar e incluir o aluno do diário.
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Conforme Art.72 das NAES - Normas Acadêmicas do Ensino Superior, “O estudante
com direito a confirmação de inscrição nos componentes curriculares que deixar de
efetivá-la no prazo previsto, deverá solicitá-la com apresentação da(s) devida(s)
justificativa(s) à respectiva Coordenação do Curso em até 20 (vinte) dias corridos,
sob pena de perder o direito à matrícula no curso”.

Conforme previsto nas NAES, Art. 78, Inciso III, O estudante perderá direito à
matrícula, quando deixar de efetivar a confirmação de inscrição em componentes
curriculares por um semestre letivo.

Quem pode realizar a matrícula WEB?
● Alunos devidamente matriculados no semestre 2022.1 e que não concluíram todas

as disciplinas do curso;
● Alunos reintegrados para o semestre 2023.1;

Quem não pode realizar a matrícula WEB?
● Alunos que foram jubilados conforme as Normas Acadêmicas;
● Alunos com pendência de entrega de documentos à GRA*;
● Alunos que estão inadimplentes com a devolução de livros à Biblioteca*.

* Os alunos que sanarem a pendência com estes setores, poderão realizar a matrícula
normalmente no prazo indicado no calendário acadêmico.

Os estudantes que, no momento da solicitação da matrícula WEB, encontrarem
dificuldades associadas aos problemas decorrentes do SUAP, DEVERÃO FAZER UM
“PRINT” DA TELA e registrar o problema através de e-mail, junto à GRA
(graifbasf@gmail.com), sua coordenação (licenciaturaeletromecanica.sf@gmail.com ou
coordengmec.sfl@ifba.edu.br) e da CGTI (cgti.sfl@ifba.edu.br).

Dúvidas sobre quais disciplinas escolher, como serão suas aulas nesse semestre e
como montar seu horário: Será necessário consultar seus coordenadores de curso no
horário de plantão, que será divulgado posteriormente pelo DEPEN. Seguem os
endereços eletrônicos das coordenações de curso.

Coordenação Coordenador E-mails

Lic. em
Eletromecânica Prof. Aron José Miranda licenciaturaeletromecanica.sf@gmail.com

Engenharia
Mecânica

Prof. Marcus Vinicius
Pascoal coordengmec.sfl@ifba.edu.br

Consulte também seus coordenadores nos grupos das turmas criadas pelo Departamento de Ensino no
aplicativo Whatsapp.

GRA: gra_sf@ifba.edu.br / (71) 3295-5606 ou 3295-5639

IFBA SIMÕES FILHO
DEPARTAMENTO DE ENSINO

Coordenações de Curso
Gerência de Registros Acadêmicos
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