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Matrícula 2019.2 

DATA ATIVIDADE DIA HORÁRIO GRUPO DE ALUNOS 

09 de julho 
Atendimento da coordenação para orientação de 

matrícula aos estudantes 
3ª-feira das 09h às 12h TODOS 

12 a 15 de 
julho 

MATRÍCULA 
WEB 

6ª-feira 
até 

2ª-feira 
Online 

TODOS 
 

Acessar www.siac.ufba.br 
(exceto calouros que fazem matrícula presencial 

conforme edital de seleção: www.selecao.ufba.br) 

19 de julho Resultado da matrícula na WEB 6ª-feira Online TODOS 

22 de julho 

MATRÍCULA 
PRESENCIAL 

 
(não será realizado ajuste nesses dias) 

2ª-feira 10h às 11:00h 
Apenas alunos veteranos com pendência de disciplinas do primeiro 

semestre selecionados conforme e-mail encaminhado em 
05/07/2019 

23 e 24 de julho 3ª e 4ª-feira 08h às 11:30h 

Alunos que não realizaram matrícula WEB (ou não obtiveram 
inscrição em nenhuma disciplina) e alunos que queiram solicitar 

disciplinas a outros colegiados (*buscar códigos no Guia de 
Matrícula) 

25 de julho 5ª-feira 08h às 11:30h  Estudantes aprovados no processo seletivo de vagas 
residuais 

29 de julho AJUSTE DE 
MATRÍCULA 

2ª-feira 08h às 11:30h 
 Exclusivo para FORMANDOS e alunos ingressantes em 
2015.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2, 2017.1   ou semestres 

anteriores 

30 de julho 3ª-feira 08h às 11:30h Exclusivo para alunos ingressantes em 
2017.2, 2018.1, 2018.2, 2019.1, 2019.2 

Não serão atendidos alunos que vierem fora dos dias programados. 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES! 
 
 

1.  As aulas terão início em 05 de agosto de 2019. 
 
2.  Para acessar o guia de matrícula (oferta de componentes curriculares com horários e professores): https://supac.ufba.br/guia-matricula-
graduacao. 
 
3.  Para a matrícula presencial o aluno deverá estar de posse dos CÓDIGOS DAS DISCIPLINAS e dos CÓDIGOS DAS TURMAS (seis dígitos) que 
deseja realizar matrícula (checar previamente no guia de matrícula). 
 
4.  A matrícula é por ordem de chegada. A lista estará disponível na recepção a partir das 8h e será retirada às 11:30h. Os alunos só poderão 
colocar o próprio nome na lista (exceto se houver procuração). 

O procurador deve apresentar original e cópia do Rg. do representado.  
Modelo de procuração: https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno 

5.  Entre os dias 22 de julho e 4 de agosto não haverá recebimento de documentação de horas complementares. 
 


