
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS SIMÕES FILHO

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) - Campus Simões 
Filho, torna  público  a  convocação  dos candidatos(as)  CLASSIFICADOS(AS)  na  chamada 
regular  para  provimento/matrícula  nas  vagas  do  curso  de Engenharia Mecânica na 2ª 
edição do Sisu 2021.
 
L  ista de selecionados na chamada regular  -   Sisu 2021.2 (Engenharia Mecânica)  

Edital de convocação chamada regular SiSU 2021.2 nº 03/2021

Requerimento de matrícula 2021.2

Termo de responsabilidade

Declaração de ação afirmativa de renda per capita

Auto declaração étnico racial

Em decorrência  da  paralisação das  atividades  acadêmicas presenciais  no  IFBA,  fruto  da 
COVID-19,  a  matrícula  dos  candidatos  selecionados será  realizada  de  forma 
EXCLUSIVAMENTE eletrônica, através dos endereços de e-mail:  matricula.sfl@ifba.edu.br , 
a esse deverão  ser  anexados todos  os  documentos  relacionados  no  item  5  do  edital, 
conforme  reserva  de  vaga,  em  arquivo  único  e  em  formato  PDF,  com  o  título/assunto:  
matrícula_chamada regular_nome completo.   Estes  procedimentos deverão ser  realizados 
dentro do período estabelecido de 11 a 16 de agosto de 2021.

Site para converter e agrupar arquivos em PDF:  https://www.ilovepdf.com/pt

Os(As) candidatos(as) selecionados(as) para vagas de “Renda Inferior” devem estar atentos 
aos documentos de comprovação da mesma.

 
É de exclusiva responsabilidade do(a) CANDIDATO(A) observar:

I) o prazo para efetivação da matrícula (não será aceito/analisado nenhum documento 
enviado por e-mail depois dia 16/08/2021); e

II) acessar continuamente seu e-mail, até que a GRA confirme a efetivação da matrícula.

 

https://drive.google.com/file/d/1wg5gV8FGlux9dDl511vKykZ_YwIzdo9p/view?usp=sharing
https://portal.ifba.edu.br/sisu/2021/semestre2/pdfs/EDITALCOMPLETO_CHAMADAREGULAR_SISU2021.2.pdf
https://www.ilovepdf.com/pt
mailto:matricula.sfl@ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/sisu/2021/semestre2/pdfs/AUTODECLARAOTNICORACIAL.pdf
https://portal.ifba.edu.br/sisu/2021/semestre2/pdfs/DECLARAODEAOAFIRMATIVADERENDAPERCAPITA.pdf
https://portal.ifba.edu.br/sisu/2021/semestre2/pdfs/copy_of_TERMODERESPONSABILIDADE.pdf
https://portal.ifba.edu.br/sisu/2021/semestre2/pdfs/REQUERIMENTODEMATRCULA2021.pdf


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 
CAMPUS SIMÕES FILHO

A constatação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidôneo pelo(a) 
CANDIDATO(A), apurada anteriormente ou posteriormente à matrícula e/ou início das aulas, 
em procedimento de competência exclusiva do IFBA, que lhe assegure o contraditório e a 
ampla  defesa,  ensejará  o  cancelamento  da  matrícula,  sem  prejuízo  das  sanções  penais 
eventualmente cabíveis.

Na possibilidade de retorno seguro das atividades presenciais no IFBA Campus Simões Filho, 
diante  da  possível  superação  da  COVID-19,  obrigatoriamente,  todos  os  convocados  que 
enviaram a documentação por e-mail e tiveram a matrícula efetivada, deverão apresentar à 
Gerência  de  Registros  Acadêmicos  (GRA)  todos  os  documentos  originais  para  serem 
autenticados/validados pelo setor.

ATENÇÃO!

O(A)  candidato(a)  que não encaminhar  a  documentação exigida  para  matrícula  no  prazo 
determinado perderá o direito à vaga.

 

Para outras informações, favor entrar em contato com a Gerência de Registros Acadêmicos 
(GRA): (75) 99133-3727 / (71) 99906-7555 / graifbasf@gmail.com / gra_sf@ifba.edu.br

 

 Leitura recomendada:

AENPE - Ano letivo 2021

RESOLUÇÃO Nº 30, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

 

https://portal.ifba.edu.br/institucional/consup/resolucoes-2020/res-no-30-altera-a-res-19_2020-que-regulamenta-as-aenpe-nos-cursos-do-ifba.pdf/@@download/file/RES.%20N%C2%BA%2030%20-%20Altera%20a%20Res.%2019_2020,%20que%20Regulamenta%20as%20AENPE%20nos%20cursos%20do%20IFBA.pdf
https://portal.ifba.edu.br/simoes-filho/menu-ensino/aenpe-1/aenpes-ano-letivo-2021

