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  Orientações acadêmicas para matrícula de estudantes

Boas Vindas!!! 

. Cara e caro estudante do Curso de Graduação em Psicologia, é com muita alegria que 
voltamos a nos encontrar de modo virtual para um Semestre Letivo Suplementar! Que 
possamos, juntas e juntos, fazer esta experiência do possível, neste momento tão delicado de 
nossas vidas.

. Depois de estudarmos muito e em concordância com toda a legislação federal, as resoluções 
da UFBA e nosso Projeto Pedagógico, e considerando o caráter experimental do SLS 
remoto/virtual, queremos compartilhar com você algumas recomendações que nos parecem 
importantes para fazermos deste semestre um ambiente de ensino-aprendizagem mútuo, 
implicado e produtivo. 
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A. A oferta de Componentes Curriculares (CC) foi cuidadosamente planejada de modo a 
contemplar prioritariamente prováveis concluintes. Em seguida, demais estudantes de 
psicologia, dos BIs e de todos os cursos que necessitam da psicologia em suas formações;

B. Você não é obrigada/o a se inscrever neste semestre e, portanto, nada de negativo 
acontecerá no seu histórico, nem no seu tempo de conclusão do curso;

C. Você pode se inscrever em CCs em que estava matriculado em 2020.1, caso estejam 
disponíveis agora. Caso não queira ou não estejam disponíveis, todas as disciplinas de 
2020.1 serão ofertadas em momento oportuno;
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D. Você pode se inscrever até o limite de 340h na graduação (corresponde a cinco 
disciplinas de 68 h). Contudo, dadas as condições de menor oferta, do caráter experimental 
do semestre, das contingências de acesso à rede, aos cuidados que temos de ter conosco e 
com nossas/os mais próximos em casa etc., sugerimos fortemente que você se inscreva 
em, no máximo, três CCs;

E. Você verá que algumas disciplinas obrigatórias estão com poucas ofertas de vagas. Elas 
estão previstas em princípio apenas para prováveis concluintes. Pedidos excepcionais serão 
analisados caso a caso.

F. Você poderá solicitar CCs de outro curso de graduação ou de pós-graduação, desde que 
haja disponibilidade naquele(s) colegiado(s);

G. Sua inscrição, ajustes e todos os demais procedimentos serão realizados via WEB pelo 
Sistema SIAC, em: www.alunoweb.ufba.br

http://www.alunoweb.ufba.br


Contatos

Coordenação: Marcelo Magalhães Andrade

Vice-Coordenação: Denise Coutinho

Secretaria: Maira Vilas Boas Matos

Nosso e-mail: psicologia@ufba.br

Consulte os sites

● UFBA em Movimento:

https://ufbaemmovimento.ufba.br/

● IPS: 

https://ips.ufba.br

Tire dúvida com sua/seu professora/professor, com 
colegas, com a coordenação do curso.

Estamos disponíveis para que tenhamos um semestre 
com afeto, aprendizagens e, se possível, alguma alegria.

https://ufbaemmovimento.ufba.br/
https://ips.ufba.br

