
GUIA DE MATRÍCULA
CURSOS SUBSEQUENTES

2023.1

Simões Filho, 02 de janeiro de 2023.

Prezados(as) Discentes,

As Atividades Acadêmicas no campus Simões Filho serão realizadas no período de 27 de
fevereiro a 03 de julho de 2023. A organização desse momento será feita através do
semestre 2023.1.

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.

PERÍODO AÇÃO LINK

07 a 11 de
fevereiro de

2023

Renovação de
Matrícula 2023.1 -

Cursos Subsequentes

https://forms.gle/tiwfa7cPL7SufcEJ6

Orientações gerais

Os (As) discentes dos CURSOS SUBSEQUENTES solicitarão matrícula nas disciplinas
ofertadas do seu período de referência (módulo) em 2023.1, bem como em disciplinas
pendentes de módulos anteriores (caso se aplique), desde que não haja conflitos de
horário. Para isso, basta preencher o requerimento de matrícula 2023.1 e aceitar os
termos.

Os casos omissos serão tratados pelos(as) Coordenadores(as) de curso, DEPEN e GRA,
via requerimento.

Atenção estudantes!

Dúvidas sobre como serão suas aulas nesse semestre: por favor, consultem seus
coordenadores de curso no horário de plantão. Esses horários de plantão serão
divulgados posteriormente pelo DEPEN

1. O(a) discente comparecerá no plantão de orientação com o coordenador(a) para juntos
verificarem o que ele(a) fará naquele semestre. O discente deverá ser orientado a realizar
os componentes curriculares do semestre de referência (período de referência no SUAP) ,



bem como as pendências do semestre anterior, com exceção de algum componente que
não necessite de conhecimentos prévios trabalhados em componentes curriculares
anteriores, como Sociologia do Trabalho.

2. Vale destacar que os alunos serão matriculados no semestre de referência no SUAP, as
pendências serão incluídas desde que não ocorra conflito no horário. Os casos omissos
serão tratados pelos coordenadores de curso, Depen e GRA, via requerimento.

3. Do dia 07 a 11/02/2023, o (a) discente formalizará sua matrícula, via formulário online,
inserido no Guia de Matrícula.

Coordenação Coordenador E-MAIL
Eletromecânica Prof. Fábio Pena fabiopena@ifba.edu.br

Mecânica Prof. Carlos Sá coordmm_sf@ifba.edu.br

Petróleo e Gás Natural Profª. Elba Gomes coordpg_sf@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
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