
Matrícula Web
2020.1



Roteiro
▪ Parte 1: Orientações Gerais

▪ Parte 2: Conhecendo o Sistema SIAC - AlunoWEB

▪ Parte 3: Formulário Eletrônico para Solicitações de Componentes Curriculares

▪ Considerações finais



Parte 1: Orientações Gerais



Instruções para Realização de Matrícula Web
▪ A partir do segundo período letivo do curso, a solicitação para renovação de 

matrícula semestral deve ser feita pela internet.

▪ Os alunos deverão acompanhar os prazos estabelecidos a cada semestre pelo 
calendário de atividades para a matrícula:

▪ Publicação do Guia de Matrícula na Web;

▪ Solicitações de matrícula na Web pelo aluno;

▪ Consulta ao resultado da matrícula web pelo aluno;

▪ Matrícula presencial, de acordo com escalonamento do seu colegiado;

▪ Período de Ajuste;

▪ Instruções para Realização de Matrícula Web.



Onde Localizar essas Informações?

▪ http://www.ims.ufba.br/

▪ http://www.ims.ufba.br/planejamento-semestral/



Planejamento Acadêmico 2020.1



Critérios Gerais
▪ O aluno que não realizar a Matrícula Web ficará sujeito à sobra de vagas.

▪ Alunos com débitos na biblioteca farão matrícula na web porém só emitirão 
comprovante no Colegiado, após saldar o débito.

▪ Alunos prováveis jubilados farão matrícula na Web porém só emitirão 
comprovante no Colegiado.



Alocação das Matrículas
▪ Alocação (escalonamento) das matrículas obedece aos critérios definidos:

▪ Provável Concluintes ordem descendente de coeficiente de aproveitamento.

▪ Demais alunos por ordem descendente de coeficiente de aproveitamento.

▪ Em caso de empate poderá ser considerado (verificar com o Colegiado):

▪ Menor número de reprovações;

▪ Menor número de disciplinas com trancamento;

▪ Menor ano de ingresso;

▪ Menor número de matrícula.



Parte 2: Conhecendo o 
Sistema SIAC - AlunoWEB



Instruções para Realização da Matrícula
▪ O acesso às solicitações de matrícula na web deve ser feito pelo endereço:

www.siac.ufba.br

▪ É necessário o seu número de CPF e a senha de acesso.

▪ O único mecanismo de envio de senha para o aluno é através do e-mail.

▪ Caso você não tenha CPF nem e-mail cadastrados, procure a Secretária dos 
Colegiados.



Tela Inicial do Sistema SIAC - AlunoWEB



Primeiro Acesso – Obter Senha



Passo a Passo – 1ª Opção



Passo a Passo – 2ª Opção



Passo a Passo – Lista Complementar



Passo a Passo – Final



Parte 3: Formulário Eletrônico



Formulário para Solicitações de Componentes
Curriculares 2020.1 – Visão Geral (diponível em
http://www.ims.ufba.br/ )

http://bit.ly/MseJkK



Cronograma

PERÍODO ATIVIDADE
09/12/19 Divulgação dos horários e orientações para discentes
09/12 a 

13/12/2019
Orientações Acadêmicas – Procure seu Orientador
Acadêmico!

15 a 19/01/2020 Matrícula WEB



Cronograma

PERÍODO ATIVIDADE

15 a 19/01/2020
Solicitação de Componentes Curriculares (Formulário
Eletrônico):

-
Você receberá e-mail confirmando solicitações de componentes (Formulário
Eletrônico). Caso não receba o receba, entrar em contato através do e-mail
nusec@ufba.br.

22/01/2020 Divulgação dos resultados na WEB 

23 a 31/01/2020

Matrícula Presencial e Ajustes de Matrículas (Cada Colegiado fará
seu cronograma de atendimento para ajustes e matrícula presencial para esta
semana, sendo responsável por ampla divulgação dos horários de atendimento
entre seus alunos.)

02/03/2020 Início das aulas
11/07/2020 Término das aulas



Considerações
▪ Para mais informações acesse o Planejamento Acadêmico 2020.1 e Orientações 

Acadêmicas para 2020.1 (site do IMS):

http://www.ims.ufba.br/planejamento-semestral/

▪ Problemas ao acessar o Sistema ou alterações de e-mails, procurar Secretaria 
Acadêmica/NUPAC ou Secretaria dos Colegiados.


