
Prezados/as, 

 

O período de matrículas para o semestre letivo 2021.2 se aproxima. Peço que leiam com 

atenção as informações relevantes aqui enviadas: 

 

1) Guia de matrícula 2021.2 (abaixo); 
2) Quadro de horários das disciplinas 2021.2 (anexo);  
3) Cronograma de matrículas 2021.2 (abaixo) e também no site do IPS; 
4) Resolução CONSUNI  N° 03/2021 (anexo); 

5) Ementas das disciplinas de Tópicos Especiais – IPSC83 (anexo). 
  
As aulas terão início em 09 de agosto de 2021. Lembro que o semestre 2021.2 ainda será 

com aulas na modalidade não presencial, conforme Resolução CONSUNI 03/2021 

(anexa). E não contará para o tempo máximo de integralização do curso. 

  
A matrícula dos/as calouros/as (2021.1 e 2021.2), exceto egressos do BI, será realizada 

pela SUPAC, compulsoriamente, nas disciplinas do “prato feito” para calouros.  

  
CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2021.1 

DATA ATIVIDADE GRUPO DE ALUNOS/AS 

 

05 

a 08/7/2021 

MATRÍCULA WEB 

Acessar www.siac.ufba.br 

TODOS/AS 
Exceto calouros (2021.1 e 2021.2) que terão sua 

matrícula realizada pela SUPAC nos 

componentes do primeiro semestre da matriz 

curricular do curso. 

14/07/2021 
Resultado da matrícula na WEB 

Acessar www.siac.ufba.br 
TODOS/AS 

19 e 

20/07/2021 

Matrícula Remota pelo Colegiado 
Preencher o formulário de 

solicitação que ficará aberto à partir 

do dia 16 de julho, informando 

nome completo, nº de matrícula, 

código, nome e turma das 

disciplinas em que deseja ser 

matriculado. 

SOMENTE aqueles que não conseguiram 

realizar a inscrição em nenhum componente 

curricular durante a matrícula web. 

27 e 

28/07/2021 

Matrícula Egressos BI 
Enviar e-mail 

para servsocial@ufba.br, com o 

assunto MATRÍCULA, informando 

nome completo, nº de matrícula, 

código, nome e turma das 

disciplinas em que deseja ser 

matriculado. 

SOMENTE egressos do BI que ingressaram no 

Serviço Social em 2021 

https://ingresso.ufba.br/egressos-bi 

27 e 

28/07/2021 

Ajuste de matrícula 
Preencher formulário de 

EXCLUSÃO ou INCLUSÃO de 

disciplinas. Este formulário será 

enviado, posteriormente, pelo 

Colegiado. 

TODOS/AS 
Inclusive calouros/as. 

 

No período de matrícula remota, o Colegiado enviará formulário para preenchimento por 

aqueles que desejarem solicitar vaga em disciplinas fora da nossa matriz curricular, que 

constem no guia de oferta de outros cursos. Você pode acessar 

http://www.siac.ufba.br/
http://www.siac.ufba.br/
mailto:servsocial@ufba.br
https://ingresso.ufba.br/egressos-bi


o guia de matrícula (oferta de componentes curriculares com horários e professores) de 

todos os cursos em: https://supac.ufba.br/guia-matricula-graduacao. 

 

O link para solicitação de disciplinas de OUTROS COLEGIADOS está registrado logo 

abaixo e ficará aberto para resposta das 8h do dia 15/07/2021 às 17h do dia 18/07/2021. 

https://forms.gle/Xd7x8E4bZYkWbRoH7  

  

O link para solicitação de disciplinas durante a MATRÍCULA PRESENCIAL está 

registrado logo abaixo e ficará aberto para resposta das 8h do dia 16/07/2021 às 17h do 

dia 20/07/2021. 

https://forms.gle/Kdof1iL1Y7RheGjA9 

 

Os links para INCLUSÃO e EXCLUSÃO de disciplinas durante o período de ajuste de 

matrícula está registrado logo abaixo, será aberto às 8h do dia 26/07 e permanecerá 

disponível para resposta ATÉ às 17h do dia 28/07/2021. 

INCLUSÃO: https://forms.gle/bwir5qAVBJ7DaBFb8  

EXCLUSÃO: https://forms.gle/RW42PBaH4GsoeqUQ6  

 

ATENÇÃO: A matrícula nas disciplinas abaixo será realizada somente pelo Colegiado, 

pois existem critérios definidos para tal. Portanto, os discentes não poderão se matricular 

nelas na web. 
  

DISCIPLINAS ESPECIFICIDADE 
IPSC05 Orientação de Monografia I O Colegiado já tem a distribuição de orientandos por 

docente/turma e fará a matrícula seguindo este critério. 
IPSC08 Orientação de Monografia II O Colegiado já tem a distribuição de orientandos por 

docente/turma e fará a matrícula seguindo este critério. 
IPSE03 Supervisão de Estágio Não Obrigatório Esta disciplina é destinada ao acompanhamento de 

estudantes em realização de estágio não obrigatório. O 

Colegiado fará a inclusão, no período da matrícula 

remota, com base em lista elaborada pela Coordenação 

de Estágio. 
IPSB96 - Estágio Supervisionado em Serviço 

Social I 
O Colegiado fará a inclusão, no período da matrícula 

remota, com base em lista elaborada pela Coordenação 

de Estágio. 
IPSC02 - Estágio Supervisionado em Serviço 

Social II 
O Colegiado fará a inclusão, no período da matrícula 

remota, com base em lista elaborada pela Coordenação 

de Estágio. 
IPSC07 - Estágio Supervisionado em Serviço 

Social III 
O Colegiado fará a inclusão, no período da matrícula 

remota, com base em lista elaborada pela Coordenação 

de Estágio. 

 

Observação 1: Foram ofertadas turmas de estágio obrigatório, porém a efetivação da 

matrícula de alunos dependerá da possibilidade de realização da carga horária mínima de 

4h presenciais, por semana, em campo. A Coordenação de Estágio confirmará esta 

https://supac.ufba.br/guia-matricula-graduacao
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possibilidade através de novo contato com as instituições e supervisoras de campo em 

meados de fevereiro, de modo a considerar a real situação de evolução da pandemia 

naquele momento. Também depende da liberação por parte do Comitê de Assessoramento 

Covid-19 da UFBA. 

  
Observação 2: Este semestre, foram ofertadas duas turmas de IPSC83 Tópicos Especiais 

em Serviço Social, optativas do Serviço Social: T01 com Elisabete Pinto e Marina Silva; 

T02 com Márcia Tavares e Josimara Baour. As ementas encontram-se em anexo, 

conforme informado anteriormente. 
  
 


