
 

 

SERVIÇO SOCIAL 

CRONOGRAMA DE MATRÍCULA 2020.1 

DATA ATIVIDADE GRUPO DE ALUNOS/AS 

 
15 a 

19/01/2020 

MATRÍCULA WEB 
Acessar www.siac.ufba.br  

TODOS/AS 
Exceto calouros que fazem matrícula 

presencial conforme edital de seleção - 
www.selecao.ufba.br                                                                               

22/01/2020 
Resultado da matrícula na WEB 

Acessar www.siac.ufba.br 
TODOS/AS 

                                                                            

MATRÍCULA PRESENCIAL - Coordenação do Colegiado 

DATA DIA HORÁRIO GRUPO DE ALUNOS 

23/01/2020* Quinta feira 9h30min às 12h30 
Exclusivo para alunos/as que irão cursar o 

5º, 6º, 7º ou 8º semestre em 2020.1 

24/01/2020* Sexta feira 9h30min às 12h30 
Exclusivo para alunos/as que irão cursar  o  

2º, 3º ou 4º semestre em 2020.1 
*Período de solicitação de vagas para matrícula em disciplinas oferecidas por outros departamentos (também 

poderá ser feita via formulário online a ser enviado ao e-mail dos/as alunos/as). 

AJUSTE DE MATRÍCULA - Coordenação do Colegiado 

DATA DIA HORÁRIO GRUPO DE ALUNOS 

03/02/2020 Segunda feira 9h30min às 12h30 
Exclusivo para alunos/as que irão cursar o 

5º, 6º, 7º ou 8º semestre em 2020.1 

04/02/2020 Terça feira 9h30min às 12h30 
Exclusivo para alunos/as que irão cursar o 

1º, 2º, 3º ou 4º semestre em 2020.1 

*A simples EXCLUSÃO/INCLUSÃO de disciplinas poderá ser solicitada por formulário online (a ser enviado ao 
e-mail dos/as alunos/as). 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

1. As aulas terão início em 02 de março de 2020.  

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 turmas em 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 

9h00min e será retirada às 12:30h. Os alunos só poderão colocar o próprio nome na lista 

(exceto se houver procuração).  

5. Em caso de matrícula por procuração, este documento deverá ser acompanhado de 

cópias do CPF e identidade do outorgante, autenticadas em cartório. O procurador 

(outorgado) deverá apresentar também o original e as cópias de seu CPF e de sua 

identidade, para serem autenticadas por servidor da UFBA. Modelo de procuração: 

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno. Não precisa reconhecer firma da 

procuração. 
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