GUIA DE MATRÍCULA – IFBA/CAMPUS DE SALVADOR
CURSOS DE GRADUAÇÃO – SEMESTRE 2018.1
Prezados (as) Alunos (as),
O presente guia de matrícula tem por objetivo orientá-los quanto aos procedimentos a
serem adotados no processo de matrícula WEB, para o semestre 2018.1.
Conforme previstas no calendário acadêmico de 2018, as etapas da matrícula deverão
ser realizadas obedecendo os seguintes períodos:
ETAPAS:
1ª Etapa WEB: De 10 a 13/05 - Solicitação via web de inscrição nas disciplinas oferecidas
para o 1º semestre letivo de 2018, para alunos remanescentes e reintegrados à
Instituição.
Dia 16/05/2018 é dia de confirmar se as disciplinas solicitadas via WEB
foram atendidas – O aluno deverá acessar o portal, nesta data, imprimir
e/ou salvar o seu comprovante de matrícula e verificar se os seus pedidos
de disciplinas foram atendidos e se sua matrícula foi confirmada. Para as
solicitações não atendidas, os alunos deverão acessar o portal
novamente para a solicitação de matrícula na segunda etapa.

2ª Etapa WEB: De 21 a 22/05/2018 - Solicitação via web de inclusão de disciplinas em
demanda dos alunos que não obtiveram êxito em suas solicitações de inscrição na
primeira etapa.
Os estudantes que, no momento da solicitação da matrícula WEB,
encontrarem dificuldades associadas aos problemas decorrentes do
sistema acadêmico, DEVERÃO FAZER UM “PRINT” DA TELA, e
registrar o problema, através de e-mail, junto à GRA3
(gra3@ifba.edu.br), Diretoria de Ensino (decampusssa@gmail.com),
bem como junto ao e-mail da sua coordenação e da DGTI
(dgti@ifba.edu.br).
Caso os estudantes não tenham obtido êxito em solicitação de
disciplinas na matrícula WEB (1ª e 2ª etapa), deverão aguardar a 3ª
etapa, para fazer os AJUSTES PRESENCIAIS de Inclusão/Exclusão
de disciplinas, na GRA3.
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3ª Etapa - PRESENCIAL: De 29 a 30/05/2018 - Ajuste de Matrícula, PRESENCIAL,
DIRETAMENTE NA GRA3 - estudantes que solicitaram a inscrição em disciplinas,
mas não obtiveram êxito via web na 2ª etapa. Esta etapa é destinada para os alunos
que realizaram a matrícula web, mas não tiveram os seus pedidos plenamente atendidos.
Os estudantes com dúvidas em relação às disciplinas, objeto dos ajustes presenciais,
deverão, primeiro, obter orientações junto a Coordenação para que, após orientações,
façam os ajustes de matrícula na GRA3.
Os estudantes que esqueceram de realizar a matrícula WEB, por motivo de força maior,
deverão solicitar, na GRA3, 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.
Para
saber
mais
sobre
as
NAES
acessem:
http://portal.ifba.edu.br/menu-institucional/documento/pdi/normasacademicas/normas-do-ensino-superior.pdf.
Fiquem atentos ao período da matrícula WEB e não deixem para o último dia!
Informamos que o primeiro semestre letivo de 2018 terá início em 04/06/2018!
Em tempo, nos colocamos a disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.

Atenciosamente,
Diretoria Adjunta da Educação Superior – DAES
Diretoria de Ensino – DE
Gerência de Registros Acadêmicos do Ensino Superior - GRA3
Telefone: (71) 2102-9455
E-mail: gra3@ifba.edu.br
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