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Caso os estudantes não tenham obtido êxito em solicitação de 
disciplinas na matrícula WEB (2ª etapa), deverão comparecer a 

GRA para fazer os AJUSTES PRESENCIAIS de Inclusão/Exclusão 

de disciplinas. 

GUIA DE MATRÍCULA – IFBA - CAMPUS VALENÇA  
CURSOS DE GRADUAÇÃO – SEMESTRE LETIVO 2018.2 

   
 
 

Prezados (as) Alunos (as), 
 

A presente guia de matrícula tem por objetivo orientá-los quanto aos procedimentos a serem 
adotados no processo de matrícula WEB, através do SUAP, para o semestre letivo 2018.2. 
 
Conforme previsto no calendário acadêmico de 2018.2, as etapas da matrícula deverão ser 
realizadas obedecendo aos seguintes períodos: 
 

ETAPAS: 
 

1ª Etapa: PRÉ-MATRÍCULA - WEB: Dias 24 e 25/01/2019 - Solicitação via web de ofertas 
de disciplinas que serão oferecidas para o 2º semestre letivo de 2018, para alunos 
remanescentes e reintegrados à Instituição. 

 
Obs.: A pré-matrícula NÃO CONFIGURA MATRÍCULA.  Então, o aluno deverá confirmar sua matrícula na 2ª Etapa. 

 

2ª Etapa MATRÍCULA WEB: De 06 a 08/02/2019 – Efetivação da Matrícula via Web com as 
inscrições nas disciplinas (exceto TCC) que serão ofertadas no semestre. 
 
A inscrição na disciplina TCC será presencialmente na GRA (na 3ª Etapa) com a entrega dos 
documentos necessários exigidos pelo projeto de curso. 

 
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 (gra.val@ifba.edu.br), Diretoria de Ensino 
(depen-val@ifba.edu.br), bem como junto ao e-mail da sua coordenação 
e da DGTI (dgti@ifba.edu.br). 

 

 

3ª Etapa - PRESENCIAL: Dia 08/02/2019 – Ajuste de Matrícula PRESENCIAL, 
DIRETAMENTE NA GRA – Para estudantes que solicitaram a inscrição em disciplinas, mas 
não obtiveram êxito via web na 2ª etapa. Esta etapa é destinada aos alunos que realizaram a 
matrícula web, mas não tiveram os seus pedidos plenamente atendidos e para os estudantes 
que irão se matricular em TCC ou em disciplinas que tiveram aprovação na solicitação de quebra de pré-
requisito.  
 
  

A pré-matrícula é um instrumento de racionalização da oferta de disciplinas. Seu objetivo é proporcionar à 
coordenação do colegiado de curso uma visão antecipada da demanda de disciplinas para o próximo 
semestre letivo e, assim, servir de base para a confecção de uma oferta eficiente e que atenda ao maior 
número de alunos possível. 
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Os estudantes que não realizaram a matrícula WEB, por motivo de força maior, deverão 
solicitar, na GRA, matrícula fora do prazo. A matrícula fora do prazo somente será concedida 
nos casos previstos em Lei, conforme Art. 2º, parágrafo único, das Normas Acadêmicas do 
Ensino Superior – NAES. 
 
Conforme previsto nas NAES, Art. 10, Inciso II, o aluno que deixar de efetivar a inscrição em 
disciplinas por um semestre letivo perderá o direito à matrícula institucional.  
 

Fiquem atentos ao período da matrícula WEB e não deixem para o último dia! 
 

Informamos que o segundo semestre letivo de 2018 terá início em 11/02/2019! 

 
Outras informações 
 
Quem pode realizar a matricula WEB? 
 

 Alunos devidamente matriculados no semestre 2018.1, e que não concluiu todas as 
disciplinas do curso. 

 Alunos reintegrados para o semestre 2018.2; 
 

Quem não pode realizar matrícula WEB e Presencial? 
 

 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*; 

 Alunos que não realizaram a prestação de contas com o setor Psicossocial do 
campus* (Conforme Art. 35 da Resolução CONSUP Nº 25, de 23 de maio de 2016); 

 
* Os alunos que sanarem a pendência com estes setores, poderão realizar a matricula normalmente 

no prazo indicado no calendário acadêmico. 

 
Em tempo, nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
 

 
Atenciosamente,  

 
Gerência de Registros Acadêmicos – GRA 
Telefone: (75) 3641-3051 
E-mail: gra.val@ifba.edu.br 
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