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ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA (RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA) 

 

Normas e condições de matrícula dos candidatos APROVADOS para o Curso de 

Especialização em Educação e Interdisciplinaridade, REFERENTE AO INGRESSO DE 

ESTUDANTES PARA O PERÍODO LETIVO 2018.2, decorrente do Processo Seletivo, 

conforme Edital nº 35/2018 de 11 de maio de 2018 e suas retificações, seguindo a 

normalização e cronograma indicados abaixo: 

 

MATRÍCULAS: DATAS DE MATRÍCULA 

1ª CHAMADA 27, 28 e 29 de Junho 2018 

2ª CHAMADA 5 de Julho 

 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

 
 1 (uma) foto 3x4 recente; 

 Fotocópia do documento de Identidade (RG) - com apresentação do 

original; 

 Fotocópia do CPF - com apresentação do original; 

 Fotocópia do Diploma ou Certificado de Conclusão do Curso de 

Graduação reconhecido pelo MEC ou revalidado por instituições 

autorizadas pelo MEC/CAPES – com apresentação do original; 

 Fotocópia do Histórico escolar do curso de Graduação; 

http://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/ingresso-de-estudantes-20182/wp-content/uploads/sites/152/2018/04/Edital-nº-31-de-2018-Ingresso-de-Estudantes-2018.2.pdf


 Fotocópia do Documento comprobatório de regularidade com o Serviço 

Militar, para os alunos do sexo masculino – com apresentação do original; 

 

 Fotocópia do Título de Eleitor e Comprovante de quitação eleitoral – 

fotocópia com apresentação do original; 

 Fotocópia do Comprovante de residência atual – com apresentação do 

original; 

 Requerimento de Matrícula (fornecido pela SRA do Campus) - preenchido 

e assinado; 

 Para os candidatos que declararam ter algum tipo de necessidade 

educacional especial: Laudo de especialista que ateste a espécie e o 

grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código 

correspondente da Classificação Internacional da Doença – CID; 

  

 

Informações Importantes 

 

  A matrícula será efetuada na Secretaria de Registros Acadêmicos, das 08 h às 

11 h e das 14 h às 17 h. (No dia 27/06 ocorrerá apenas no período da manhã) 

 

 Os documentos que necessitam de autenticação poderão ser autenticados por 

servidor da Instituição, à vista dos originais, no ato da apresentação; 

 

 Apurada a falsidade documental ou a fraude para a obtenção da matrícula, o 

processo de efetivação desta será cancelado; 

 

  Efetivada a matrícula, o estudante fica subordinado à legislação vigente e às 

normas internas da Instituição, vedando-se a invocação de desconhecimento a 

seu favor. 

 

 


