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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS DA GRADUAÇÃO – Matrícula  Semestre Letivo
Suplementar  (SLS) 2020

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

Seguem  informações  gerais  para  a  orientação  acadêmica  referente  à  matrícula  no
SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR (SLS) 2020.

 Semestre Letivo Suplementar (SLS) é aquele em que as atividades de ensino, no âmbito
da graduação e da pós-graduação, serão realizadas de forma não presencial com uso de
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), ou seja, por meio de aulas síncronas
(on-line) e assíncronas (aulas gravadas, vídeos, atividades dirigidas, etc.).

 Lembramos que a adesão às atividades de ensino do SLS é facultativa aos estudantes.

 Recomenda-se agendamento  prévio  com  o  orientador  acadêmico  e  que  o  discente
disponibilize ao mesmo seu histórico escolar emitido pelo SIAC. A comunicação com seu
orientador será via e-mail ou outro meio de comunicação que tenha com seu Orientador (O
material referente à orientação acadêmica está disponível no site do IMS, link legislação -
orientações e rotinas.).

 A  realização  da  matrícula  será  feita  somente  via  Web.  Os  alunos  devem  seguir  as
orientações do Planejamento Acadêmico - Semestre Letivo Suplementar de cada curso,
disponível no site do IMS.

 Em muitos componentes serão criadas várias turmas no SIAC, os alunos devem se  guiar
pelo Planejamento Acadêmico - Semestre Letivo Suplementar de cada curso disponível no
site do IMS (em forma de Planilha): se um componente está alocado para vários docentes,
não importa na turma de qual docente o aluno se matriculou, ele será aluno de todos os
docentes alocados no componente.

 Orientamos que os alunos se matriculem em até 2 componentes na Matrícula WEB (limite
de 204 horas para os alunos de cursos de pós-graduação e de 340 horas para os alunos
de cursos de graduação). 

 Para solicitar  vaga em mais  componentes  durante/após a matrícula  WEB,  preencha o
formulário eletrônico disponibilizado no site do IMS e receberão e-mail  de confirmação.
Esse formulário ficará aberto para solicitação de 31/08 a 11/09/2020. Caso não receba o
e-mail de confirmação de preenchimento do formulário, entrar em contato através do
e-mail nusec@ufba.br.

 Após matrícula WEB, em havendo vaga, os Colegiados atenderão às solicitações
feitas  no  Formulário  para  solicitação  de  Componentes  Curriculares.  LEIA  AS
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS DO SEU COLEGIADO.
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 Os dados cadastrais deverão ser atualizados, se necessário, pois o sistema utiliza o e-mail
cadastrado pelo aluno para envio de informações. Em caso de dúvida, os alunos deverão
procurar a Secretaria dos Colegiados (nusec@ufba.br) e/ou NURA (imsnupac@ufba.br) ou
entrar em contato com o telefone disponível no SIAC.

 Os alunos que estiverem matriculados em algum componente em 2020.1 e queiram se
matricular  no  mesmo  (caso  esteja  sendo  ofertado)  no  SLS,  devem  solicitar,  ao  seu
Colegiado,  desmatrícula  deste  componente  em  2020.1  e  se  matricular  no  SLS.  Caso
desista  ou  não  seja  aprovado,  poderá  requisitar  sua matrícula  novamente  em 2020.1,
quando este retornar. 

 Não haverá registro duplo de componente no Histórico Escolar dos alunos. Desta forma,
não faça matrícula em componente que já conste em seu Histórico (mesmo que esteja
sendo ofertado com outro enfoque), pois o mesmo não será validado como carga horária.

 Não  realize  matrícula  em  componentes  que  queiram  cursar  (quando  possível)  na
modalidade presencial, pois se o componente cursado no Semestre Letivo Suplementar for
inserido  no  Histórico  do  aluno,  o  mesmo não  conseguirá  se  matricular  novamente  no
mesmo componente. 

 O critério utilizado para escalonamento de matrícula é o coeficiente de aproveitamento
(CA).  Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento será utilizada a seguinte fórmula:
CA  =  CR  *  ND  –  RF  *  SA onde  CR=  coeficiente  de  rendimento;  ND=  número  de
componentes  curriculares  cursados,  RF=  reprovações  por  faltas,  SA=  semestre  de
avaliação (semestre que o aluno tenha pelo menos 50% dos componentes curriculares
cumpridos), conforme a matriz curricular de cada curso. A Instrução Normativa 01/2010
está disponível no site do IMS, link legislação, instruções normativas.

 Os alunos devem conferir o seu guia de matrícula no dia 07/09/2020 e no dia 18/09/2020 e
fazer  PDF  do comprovante  de matrícula  para  arquivo  pessoal.  Caso haja  dúvidas,  na
alocação de turmas e matrícula em componentes curriculares, entrar em contato com seu
Colegiado, pelos meio de comunicação que o mesmo disponibiliza. 

 O aluno que abrir processo para  cursar pré-requisito em paralelo ou quebra de pré-
requisito,  deve  enviar  e-mail  para  o  Colegiado  e  para  a  Secretaria  dos  Colegiados
(nusec@ufba.br) informando tal ação. A abertura deste processo deve ser realizada  até
18/09/2020.

 Recomenda-se ao aluno que, antes da abertura de processo para solicitar  cursar pré-
requisito em paralelo ou quebra de pré-requisito, observe os critérios estabelecidos na
Instrução  Normativa  01/2009,  disponível  no  site  do  IMS,  link  legislação,  instruções
normativas.  Os  processos  deverão  ser  julgados  pelos  Colegiados  de  Curso  e  são
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necessários para justificativa do coordenador de curso no SIAC. Havendo irregularidades,
dentro do período previsto pelo calendário acadêmico, o aluno poderá ter sua inscrição em
componentes curriculares  excluída do sistema.  Orientações de como abrir  processo
eletrônico para cursar pré-requisito em paralelo ou quebra de pré-requisito, devem
ser solicitadas ao NURA (imsnupac@ufba.br).

 Recomenda-se acesso periódico ao site do IMS e SUPAC e verificação periódica do e-mail
da turma, recurso utilizado para comunicação entre coordenador de curso e alunos, pois
quaisquer alterações serão comunicadas através destes.

 Orientações específicas de cada curso, relacionadas à oferta de componentes para cada
semestre, pré-requisitos, horários de turmas práticas e estágios, atividades em horários
extras, etc, estão publicadas no site do IMS.

 É de responsabilidade do aluno o acompanhamento do calendário acadêmico divulgado no
site da SUPAC e informações no site do IMS.

 Os horários divulgados no site do IMS e as orientações acadêmicas específicas para cada
curso  são  de  responsabilidade  dos  Colegiados.  Em  caso  de  dúvida,  procurar  o
Coordenador ou Vice-Coordenador do Colegiado.

 Os componentes curriculares e atividades extracurriculares cursados no SLS poderão ser
aproveitados para efeito de integralização curricular, mediante solicitação do estudante, a
critério do Colegiado do Curso.

 O SLS não contará para o tempo máximo de integralização dos cursos da Universidade.

 A não inscrição do discente em componentes e atividades complementares de ensino, de
pesquisa e de extensão não ensejará qualquer penalidade.

 Somente constarão do histórico escolar do estudante os componentes curriculares em que
ele for aprovado no SLS, os quais não serão considerados para o cômputo do coeficiente
de rendimento.

CRONOGRAMA

1. Orientações acadêmicas - Período 31/08/2020 (a partir das 13h) a 03/09/2020

2. Matrícula WEB – Período 31/08/2020 (a partir das 13h) a 03/09/2020

3. Solicitação de Componentes Curriculares, para aqueles que queiram se matricular
em mais de 2 componentes (Formulário Eletrônico): 31/08 a 11/09/2020.
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4. 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.

5. Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-requisito até
18/09/2020 no NURA (imsnupac@ufba.br)

6. AJUSTES DE MATRÍCULAS – 14  a 18/09/2020. Lembramos  que  a  desmatrícula  nos
componentes do SLS podem ser realizadas a qualquer tempo.

ORIANTAÇÃO sobre SALAS VIRTUAIS:

Sala virtual na Plataforma do RNP
Tanto no celular como no computador, basta clicar no link da sala para ter acesso.

Sala virtual na Plataforma do AVA Moodle
Para acessar, utilize os dados de usuário e senha do Domínio UFBA.
Os estudantes, regularmente matriculados, já possuem cadastro no Domínio UFBA. São os mesmos dados 
utilizados para acesso à Matrícula WEB.
O acesso pode ser feito tanto no celular como no computador, basta clicar no link da sala.

Sala virtual na Plataforma do Google Meet
Para acessar no computador, basta clicar no link da sala.
Para acessar no celular, é necessário baixar o aplicativo do Google Meet.

Sala virtual na Plataforma do Google Classroom
Para ter acesso a uma sala do Google Classroom, será necessário enviar seu e-mail (preferencialmente 
gmail) para o e-mail descrito na Planilha de Planejamento SLS.
Para acessar no computador, basta clicar no link da sala.
Para acessar no celular, é necessário baixar o aplicativo do Google Classroom.

Sala virtual na Plataforma do Zoom
Para acessar no computador, basta clicar no link da sala.
Para acessar no celular, é necessário baixar o aplicativo do Zoom.

Existem vários tutoriais orientando o acesso e uso dessas plataformas no Youtube. 

Estamos vivendo um momento de muito sofrimento,  angústias  e ansiedades,  e,  por
isso, é necessário que todos exercitem sua empatia e solidariedade, para que possamos
passar por isto da melhor maneira possível. Acreditamos que o SLS será um momento
de  aprendizados  que  um  semestre  “normal”  não  permitiria  ofertar.  Que  todos  nós
aprendamos uns com os outros e ajudemos uns aos outros a aprender.

Início das aulas – 08/09/2020 - Término das aulas – 18/12/2020.
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Coordenação Acadêmica de Ensino - CAC
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