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EDITAL Nº 08/2019
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO INSTITUTO
FEDERAL BAIANO CAMPUS SANTA INÊS E MATRÍCULA ESPECIAL
SEMESTRE 2019.1
O Direaor Geral, no u/o de /ua/ aaribuiçõe/, conferida/ pela Poraaria nº 450, de
19/03/2018 e publicada no DOU de 20 /ub/equenae, aorna pública a convocação do/ e/audanae/
do/ Cur/o/ de Licenciaaura em Ciência/ Biológica/, Licenciaaura em Geografa e Bacharelado em
Zooaecnia, para a realização de Renovação de Maarícula no In/tauao Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia Baiano Campus Sanaa Inê/ referenae ao Seme/are Letvo 2019.1, conforme Anexo I e
norma/ e/aabelecida/ ne/ae Ediaal.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A Renovação de Maarícula do/ E/audanae/ /erá realizada obedecendo aoda/ a/ norma/ e
procedimenao/ con/aanae/ no Capítulo V da Organização Didátia dos Cursos de Eduiação
Superior do In/tauao Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, aprovada pela Re/olução nº
18 de 31 de ouaubro de 2012.
1.2. O E/audanae que não realizar a Renovação de Maarícula no período defnido ne/ae Ediaal,
deverá /oliciaar matríiula fora do prazo na Secreaaria de Regi/aro/ Acadêmico/ (SRA), de/ae
Campus, em até 10 (dez) dias úteis apó/ a daaa limiae de Renovação de Maarícula, com ju/tfcatva
a /er anali/ada para deferimenao ou não da /oliciaação. Tendo deferida a /oliciaação, e/ae
concorrerá à/ vaga/ di/ponívei/.
1.2.1. Só /erão aceiaa/ como ju/tfcatva de maarícula fora do prazo:
I - Atestado Médiio;
II - Problemas téiniios no sistema devidamente iomprovado iom o print da tela do SIGAA.
1.3. A Renovação de Maarícula para o Seme/are 2019.1 /erá on-line e deverá /er realizada via
inaernea, no /i/aema SIGAA, Portal do Disiente.
1.4. A Renovação de Maarícula on-line /omenae /erá realizada duranae o período permitdo pela
In/tauição.

1.5. A Renovação de Maarícula não vincula defnitvamenae o E/audanae à di/ciplina, poi/ exi/ae
ainda o Proiessamento de Matríiula que con/iderará o número de vaga/ oferaada/, cur/o/ para o
qual a di/ciplina é oferecida, pré-requi/iao e prioridade/ do currículo.
1.5.1. É de responsabilidade do estudante aiompanhar o proiessamento de matríiula avaliando a
neiessidade de iompareiimento à SRA para o ajuste no período determinado.
1.6. Ca/o não /eja realizado o procedimenao e/pecifcado no/ iaen/ 1.2 e/ou 5.2, o e/audanae /erá
con/iderado de/i/aenae e perderá a vaga no In/tauao Federal Baiano Campus Sanaa Inê/.
2. DA RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA
2.1. A Renovação de Maarícula é obrigatória. Pode /er por período do cur/o (conjunao de
di/ciplina/) ou por di/ciplina e e/aabelece o vínculo com o In/tauao Federal Baiano.
2.2. O preenchimenao de vaga/ em cada di/ciplina con/iderará o limiae máximo de 40 (quarenta)
vagas.
2.3. Para a/ di/ciplina//aurma/, no primeiro /eme/are, o limiae máximo /erá de 45 vagas.
2.4. Para a/ di/ciplina//aurma/, a partr do /egundo /eme/are, o limiae máximo /erá de 45 vagas,
quando /oliciaada por e/audanae formando.
2.5. Para /oliciaaçõe/ de Renovação de Maarícula em di/ciplina//aurma/ que ularapa//em o limiae
máximo de vaga/ /erão con/iderado/ o/ /eguinae/ criaério/:
I - Primeiramenae, e/audanae regular (aquele e/audanae que cur/a a/ di/ciplina/ no período do
cur/o, conforme aurma//eme/are de ingre//o).
II - E/audanae formando.
Parágrafo primeiro – con/idera-/e e/audanae formando, aquele que e/tver renovando a maarícula
na/ últma/ di/ciplina/ para conclu/ão da maariz curricular do cur/o.
Parágrafo segundo – em ca/o de empaae, o/ criaério/ de de/empaae /erão primeiramenae o/
e/audanae/ do Cur/o/Turma para qual a di/ciplina é oferaada e, na /equência, a média global
decre/cenae.
2.6. Em ca/o de não confrmação da maarícula apó/ proce//amenao pela Coordenação de Cur/o, o/
di/cenae/ deverão fazer aju/ae na Secreaaria de Regi/aro/ Acadêmico/, conforme período
e/aabelecido no Anexo I do Ediaal.
2.7. O Período para Aju/ae de Maarícula é de/tnado ao e/audanae que não aenha obtdo
Proce//amenao de Renovação de Maarícula aoaal ou parcial na/ di/ciplina/ /oliciaada/.

2.8. A Renovação de Maarícula /omenae garanae vaga ao e/audanae quando deferida pelo
Proce//amenao de Maarícula.
2.9. O e/audanae que nece//iaar de Aju/ae de Maarícula deve aaender ao iaem 2.6, conforme período
indicado no Anexo I que con/aa de/ae ediaal.
2.10. O e/audanae que nece//iaar de Aju/ae/ de Maarícula e não aaender o iaem 2.9, no período
programado, perde o direiao ao aju/ae e/ou a Renovação de Maarícula no componenae curricular.
2.11. Ca/o o e/audanae /e in/creva em di/ciplina, a inaenção de Renovação de Maarícula deverá
re/peiaar o limite mínimo de 03 iomponentes, bem como o/ pré-requi/iao/ e/aabelecido/ no
Projeao Pedagógico do Cur/o (PPC).
2.12. Somenae poderá realizar in/crição em aaé 02 (dua/) di/ciplina/ quando a/ me/ma/ forem a/
últma/ para concluir a maariz curricular do cur/o ou quando forem a/ única/ di/ciplina/ oferaada/
para /ua nece//idade ou quando nece//iaar manaer vínculo in/taucional para conclu/ão de
atvidade/ complemenaare/.
2.13. Di/ciplina Opaatva que não obtver um mínimo de /ei/ maarícula/ aerá /ua oferaa
condicionada a aprovação do profe//or re/pon/ável pelo componenae curricular e pela
Coordenação do Cur/o.
2.14. A maarícula no componenae curricular TCC II, no/ cur/o/ de Licenciaaura em Ciência/
Biológica/ e Licenciaaura em Geografa, fcará condicionada a aprovação do profe//or re/pon/ável e
pela Coordenação do Cur/o.
2.15. Para a Renovação de Maarícula, referenae ao Seme/are Letvo 2019.1, do/ Cur/o/ de
Licenciaaura em Ciência/ Biológica/, Licenciaaura em Geografa e Bacharelado em Zooaecnia, no
período de 09 a 11/06/2019, o inaere//ado deve:
I - Ace//ar: http:///ig.ifbaiano.edu.br;
II - Fazer o login;
III - Selecionar a(/) di/ciplina(/);
IV - Imprimir o comprovanae de /oliciaação de maarícula e/ou /alvar a aela que comprove a
operação;
V - Acompanhar o re/ulaado do Proce//amenao de Maarícula.
Parágrafo úniio – A não observâniia do pré-requisito na renovação da matríiula, aiarretará o
ianielamento da(s) disiiplina(s) soliiitada(s).
3. DA MATRÍCULA ESPECIAL
3.1. Pode /oliciaar maarícula e/pecial, no período de 10 a 11/06/2019, o poraador de diploma de
cur/o de graduação e pó/-graduação lato e stricto sensu, de/de que apre/enae o diploma obtdo em
cur/o de área afm, ou e/audanae de graduação, de/de que comprove maarícula em cur/o /uperior
em ouara In/tauição de En/ino.

3.2. É permitda a maarícula e/pecial em di/ciplina(/) i/olada(/).
3.3. Para in/crição, o inaere//ado deve comparecer a Secreaaria de Regi/aro/ Acadêmico/, no
período de/tnado a Maarícula E/pecial e apre/enaar diploma reconhecido pelo MEC ou
comprovanae de maarícula em cur/o de área afm, e requerer partcipação na /eleção.
3.4. É permitda a in/crição em aaé 02 (dua/) di/ciplina/ por /eme/are e 04 (quaaro) por cur/o, de/de
que aenha vaga.
3.5. O e/audanae com maarícula e/pecial não inaegra o corpo di/cenae do In/tauao Federal Baiano.
3.6. Ao fnal da(/) di/ciplina(/) cur/ada(/), obtda aprovação, é emitdo um certfcado, indicando
índice de frequência e aprovação.
3.7. A maarícula e/pecial /erá anali/ada e deferida pelo Colegiado de Cur/o.
4. DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA
4.1. O e/audanae que nece//iae inaerromper o/ e/audo/ deve /oliciaar o arancamenao volunaário de
maarícula no período de 15 a 19/07/2019, o qual aerá validade por apena/ 01 (um) /eme/are.
4.2. O E/audanae que opae pela renovação de arancamenao deverá /oliciaá-la na/ daaa/ /upraciaada/.
4.3. O Estudante que opte pelo traniamento voluntário ou renovação não deverá realizar a
matríiula no SIGAA para o semestre letvo 2019.1.
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
5.1. Ca/o/ omi//o/ /erão anali/ado/ pela Secreaaria de Regi/aro/ Acadêmico/ e/ou Direaoria
Acadêmica, via requerimenao preenchido pelo e/audanae.
Sanaa Inê/ - BA, 31 de maio de 2019.
Original Assinado
Abdon Santos Nogueira
Direaor Geral
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Início da/ aula/

E/audanae/ do/ Cur/o/ de
Licenciaaura em Ciência/
Biológica/, Licenciaaura em
Geografa e Bacharelado
em Zooaecnia, que não
realizaram a Renovação de
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