Orientação de matrícula - Semestre 2022.2
Prezados/as,
O período de matrículas para o semestre letivo 2022.2 se aproxima.
Seguem documentos que já se encontram no site do ips (ips.ufba.br)
1) Guia de matrícula 2022.2 (anexo);
2) Quadro de horários das disciplinas 2022.2 (anexo);
3) Cronograma de matrículas 2022.2 (anexo);
4) Ementas das disciplinas optativas ofertadas pelo colegiado (anexo).
As aulas terão início em 15 de agosto de 2022 e terminam em 14 de dezembro de 2022. O
semestre 2022.2 será REGULAR com aulas presenciais e contará para o tempo máximo de
integralização do curso.
A matrícula dos/as calouros/as (2022.1 e 2022.2), exceto egressos do BI, será realizada pela
SUPAC, compulsoriamente, nas disciplinas do “prato feito” para calouros.
Recomendamos que efetuem matrícula este semestre, pois a regra de cancelamento de
matrícula mudou e a partir deste semestre quem não se matricular em dois semestres
consecutivos ou não terá sua matrícula cancelada definitivamente. (“Art. 75. O estudante da
graduação terá sua matrícula cancelada caso: I - não conclua o curso no prazo máximo
fixado para a integralização da matriz curricular; II - não conclua o curso no prazo
definido pelo Colegiado, no caso de reingresso e de matrícula de portador de diploma; III não efetue inscrição em componentes curriculares por dois semestres, consecutivos ou
não, mesmo que ainda não tenha atingido o prazo máximo para a integralização
curricular.”).
No período de matrícula, 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 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 30/07/2022 às 17h do dia 03/08/2022.
Link do formulário: https://forms.gle/vP52f1RCHGVGEvTk9

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 08/08 e permanecerá
disponível para resposta ATÉ às 16h do dia 12/08/2022.
INCLUSÃO: link: https://forms.gle/gzridiu88hh8acFF6
EXCLUSÃO: link: https://forms.gle/Y5BuBs5UWy4q3kWn6

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.

Em caso de dúvidas na matrícula, entrar em contato com a coordenação do colegiado, através
do e-mail: servsocial@ufba.br

