
RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DOS(AS) DISCENTES 2021.2

A Diretora Geral Substituta do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano -

Campus Itapetinga, no uso de suas atribuições legais, torna público o período e as normas de

renovação de matrícula para o ano letivo  de 2021,  para os(as) discentes dos Cursos Técnicos de

Nível Médio: Técnico em Agropecuária Subsequente, Técnico em Alimentos Subsequente, Técnico em

Manutenção e Suporte em Informática Subsequente e para os (as) discentes do

Curso Bacharelado em Sistemas de Informação ,  para o segundo semestre de 2021.

1. DA RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA.

1.1 A renovação da matrícula deverá ser realizada de forma eletrônica, exclusivamente pelo sistema

SUAP (Sistema Unificado de Administração Publica): https://suap.ifbaiano.edu.br/.

1.2 O (a) discente deverá se atentar ao cronograma de matrícula a fim de atender os respectivos

prazos estabelecidos no Cronograma de matrícula .

1.3 Precisam renovar:

1.3.1  os (as) que irão cursar alguma disciplina das séries/semeste e módulos ofertados;

1.3.2  os (as) que concluíram as disciplinas e estão pendente de nota do estágio curricular

supervisionado;

1.3.3  os (as) tem dependência de disciplinas mesmo que não haja oferta neste período

1.3.4 Se o(a) discente trancou o curso, também deve renovar a matrícula, mesmo que não deseje

retornar neste período. 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA

Período de 03/01 a 26/01/2022

2 DAS CONDIÇÕES PARA A MATRÍCULA.

2.1 No ato de renovação da matrícula, o(a) discente deverá acessar o SUAP e confirmar

a matrícula,  apresentando as informações solicitadas e atualizando-as.

3 DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Direção Acadêmica do Campus Itapetinga.
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