
 
 

GUIA PARA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA 

 

 

 
  DESUP – DEPARTAMENTO DE  

EDUCAÇÃO SUPERIOR 
desup.val@ifba.edu.br  

(75) 3641-3051 – Ramal: 202 
 

GRA –  
GERENCIA DE REGISTRO ACADÊMICO 

gra.val@ifba.edu.br 
(75) 3641-3051 – Ramal: 217 



 

 

ORIENTAÇÃO BÁSICA PARA INSCRIÇÃO EM DISCIPLINA 

 
 

 O(a) estudante deverá cursar em cada período letivo, no mínimo, 3 (três) disciplinas e, no 

máximo, o número de disciplinas do semestre de referência mais 2 (duas) disciplinas, exceto nos 

casos autorizados pela Coordenação do Curso;  

 A Inscrição na disciplina TCC será confirmada com a entrega da carta de aceite e o pré-projeto 

do TCC pelo(a) professor(a) orientador(a); 

 Após as inscrições nas disciplinas, imprimir ou salvar o comprovante de matrícula; 

 As solicitações para a GRA deverão ser feitas através do Requerimento Acadêmico Digital: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRaRQIk_at9R-

c3We42CQDcQvI9QNzCnjTBdMXwZFEmcAfsg/viewform. 

  



 

 

 

Acesse o site: suap.ifba.edu.br obs.: sem www.  

O aluno deverá digitar o 
Número de matricula 

Inserir a senha do usuário. 

Obs.: A senha inicial é ifba.nº do CPF(apenas os números) exemplo: ifba.12345678900 



 

Para solicitar a matrícula o aluno deve 
      clicar em “Faça sua matrícula on-line” 



 

  

 Antes de iniciar a escolha das disciplinas, o aluno  
    deverá atualizar seus dados cadastrais. 

O aluno deverá cadastrar corretamente os dados pessoais.  
Essas informações serão utilizadas por diversos setores do IFBA para entrar em contato sempre que necessário. 



Entendendo a apresentação de disciplina 

 

DDIIAASS  NNOO  
SSUUAAPP  

DDIIAASS  DDAA  
SSEEMMAANNAA  

TTUURRNNOOSS  
NNOO  SSUUAAPP  

TTUURRNNOOSS  HHOORRÁÁRRIIOOSS    MMAATTUUTTIINNOO  VVEESSPPEERRTTIINNOO  NNOOTTUURRNNOO  

2 Segunda-feira M Matutino 1 07:00 – 07:50 13:00 – 13:50 18:30 – 19:20 
3 Terça-feira V Vespertino 2 07:50 – 08:40 13:50 – 14:40 19:20 – 20:10 
4 Quarta-feira N  Noturno 3 08:40 – 09:30 14:50 – 15:40 20:20 – 21:10 
5 Quinta-Feira D Diurno 4 09:40 – 10:30 15:40 –16:30 21:10 – 22:00 
6 Sexta-Feira I Integral 5 10:30 –11:20 16:30 – 17:20 ********* 
7 Sábado ******* ******** 6 11:20 – 12:10 17:20 – 18:10 ********* 

 

 Semestre da Matriz que a disciplina está alocada. 

Horário. Sendo 3N12, onde 33 corresponde a terça-feira, NN a noturno e 1122 
a primeira e segunda aula do turno. Veja abaixo a tabela com a legenda. 



 

   

  

 

 

  EERRRROO  NNAA  MMAATTRRÍÍCCUULLAA!!  
O SUAP informará erros nas escolhas das disciplinas, principalmente quando 
houver choques de horários entre os componentes selecionados.  

Revise suas escolhas! E selecione disciplinas que não tenham choque de horários.  
Dúvidas de horários poderão ser dirimidas com a coordenação do seu curso. 



 

  

 

Após a seleção das disciplinas, não se esqueça de salvar suas escolhas! 

 



 

 

 

 

 

 

Após salvar sua matrícula, o SUAP emitirá a mensagem confirmando a 
efetivação da matrícula e habilitará a impressão do comprovante.  

PPRROONNTTOO!!  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  RREEAALLIIZZAADDAA  CCOOMM  SSUUCCEESSSSOO!!  


