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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – Matrícula SLS 
 

COLEGIADO DE PSICOLOGIA 
 

Seguem informações do curso de Psicologia para a orientação acadêmica referente à 
matrícula no SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR (SLS): 
 
1. Reiteram-se as recomendações da Coordenação Acadêmica. 
 
2. Reitera-se especialmente a recomendação da CAC de que os alunos sejam orientados a 
matricularem-se em no máximo 02 (dois) componentes: “Orientamos que os alunos se 
matriculem em até 2 componentes na Matrícula WEB. O aluno, que queira se matricular em 
mais componentes, deve fazer a solicitação via " Formulário para solicitação de 
Componentes Curriculares", disponível no site do IMS. Em havendo vaga, os Colegiados 
realizarão a matrícula solicitada no Formulário”. 
 
3. Há uma diversidade de componentes optativos de outros cursos e de projetos com 
informações específicas no quadro de horários: leiam atentamente e, em caso de dúvidas, 
consultem o seu orientador acadêmico. Caso o componente ofertado aqui não faça parte da 
sua matriz de curso, poderá ser solicitado ao Colegiado aproveitamento do mesmo como 
componente optativo ou como atividade complementar 
 
4. Os alunos devem procurar matricular-se, primeiramente, nos componentes com 
prioridade para o seu semestre E/OU escolher as opções elencadas sem prioridade 
específica, conforme indicado no item 3, como: IMS007 – Direitos humanos e Saúde (4 
vagas); IMSC47 – Tópicos Especiais em Patologia (3 vagas); IMSB79 – Patologia Especial 
(3 vagas); Fitoterapia na Atenção Básica T (2 vagas); IMSE26 - DCS - Existem pacientes e 
não doenças (2 vagas); IMSC50 – Sistema de Informação em Saúde (3 vagas); IMSD20 - 
Estado, Sociedade e Saúde T (5 vagas); IMSE72 - Ciência, Sociedade e Ficção  (4 vagas); 
IMSB75 – Educação Ambiental (3 vagas); IMSB15 Princípios de Psicofarmacologia (5 
vagas); IMSE12 – DCS – Humanização, Parto e Direito à Maternidade (10 vagas); IMS219 – 
Poluição Ambiental (2 vagas); IMSC14 – Anátomo- Fisiologia Animal Comparada (5 vagas); 
- IMSF31 - Seminários Teóricos sobre Temáticas e Pesquisa em Saúde (componente NOVO 
para SLS) (2 vagas); Curso de Fitoterapia na Atenção Básica (15 vagas compartilhada com 
todos os cursos)  
 

5. Alguns componentes possuem prioridade de matricula para determinados 
semestres. Ao realizar a sua inscrição, atente para as seguintes recomendações de 
prioridade.  

5.1. Os componentes: IMS008 – Fundamentos Epistemológicos da Psicologia e IMS225 – 
Teorias e Sistemas Psicológicos III - serão ofertados com prioridade para a turma do 1º 
semestre. 

5.2. Os componentes: IMS035 – Antropologia Filosófica e IMS 237 (Psicologia Social I) 
serão ofertados com prioridade para a turma do 3º semestre. 

5.3. Serão ofertados os seguintes componentes optativos: IMSD03 – Sexualidade e 
Educação (20 vagas) e IMS192 – Tópicos Especiais em Genética (10 vagas) com prioridade 
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para alunos do 4º semestre; e IMSD17 – Clínica Ampliada e Saúde Mental e IMSC96 – 

Psicologia Jurídica, com 30 vagas (prioridade para o 5º, 6º e 7º semestres);  

5.4. Os componentes optativos IMSD17- Psicoterapia Breve e IMSB25- Saúde Psicossocial 
e Trabalho, são componente curriculares da Ênfase em Saúde e com prioridade para os 
alunos matriculados no 8º semestre. 

5.5. O componente IMS266 – Seminários Integrativos - Profs. Substituta Joana Lima e 
Priscila Figueira será oferecido exclusivamente aos alunos matriculados no 9º semestre.  

6. Será ofertado o componente obrigatório IMS260 – Pesquisa em Psicologia IV (25 vagas), 
para o qual não há prioridade de matricula, mas há pré-requisito (ver item 9) 

 

7. VAGAS EM COMPONENTES OFERTADOS NO MESTRADO E NA RESIDENCIA 
MULTIPROFISSIONAL: Os componentes do mestrado e residência multiprofissional com 
vagas para a graduação em Psicologia serão ofertados preferencialmente para alunos 
concluintes, visto que são componentes que irão abordar o manejo técnico. 

7.1. O componente PPGPS16 - Aconselhamento e Plantão Psicológico nas Práticas de 
Saúde, ofertado pelo Mestrado (5 vagas), é destinado preferencialmente alunos concluintes 
e será concentrado nos dias e horários: 

 03/11/20 (terça-feira): 08hs-12hs / 14hs-18hs 

04/11/20(quarta-feira): 08hs-12hs / 14hs-18hs 

05/11/20 (quinta-feira): 08hs-12hs / 14hs-18hs 

06/11/20 (sexta-feira): 08hs-12hs / 14hs-20hs)  

7.2. O componente IMSD40 - Assistência Psicológica em Urgência e Trauma (3 vagas), é 
ofertado pela Residência Multiprofissional em Saúde (concluintes).  

8. ESTÁGIOS PROFISSIONALIZANTES:  A matrícula no componente IMS264 – Estágio 
Profissionalizante II, que será ofertado exclusivamente na modalidade não presencial, deve 
ser efetuada apenas por alunos que passaram pelo processo de triagem de estágios, 
seguindo o resultado deste. 

 

9. Os componentes curriculares que exigem pré-requisito são: 

- IMS260 – Pesquisa em Psicologia IV (cujo pré-requisito é o componente IMS253) 

- IMS264 – Estágio Profissionalizante II (cujo pré-requisito é o componente IMS263) 
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CRONOGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 
E AJUSTE DE MATRICULAL DO SLS 

  
PERÍODO ATIVIDADE 

 26/08/2020 Divulgação dos horários e orientações para discentes no site do 

IMS 
31/08/2020 (a 

partir das 13h) a 

03/09/2020 

  

Orientações acadêmicas 

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

 

Conferir guia de matricula: 07/09/2020 

NÃO HAVERÁ MATRICULA PRESENCIAL NO SLS: APENAS 

MATRICULA WEB E AJUSTE DE MATRICULA  

 

Ajustes de matrícula: solicitar EXCLUSIVAMENTE via e-mail, até 14/09 

 

• O aluno que queira se matricular em mais componentes, deve fazer a 

solicitação via " Formulário para solicitação de Componentes Curriculares", 

disponível no site do IMS (http://www.ims.ufba.br/ensino/planejamento-

semestral) . Em havendo vaga, os Colegiados realizarão a matrícula solicitada 

no Formulário. 

 

• Aqueles alunos que tiveram dúvidas ou quiserem alterar sua inscrição em 

componentes deverão, após verificar seu comprovante de matricula, entrar em 

contato com o colegiado solicitando realocação em componente, 

exclusivamente via e-mail do colegiado: psicologiaims@ufba.br 

 

• Lembramos que a desmatrícula nos componentes do SLS pode ser realizada a 

qualquer tempo. 
  

Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-

requisito até 18/09/2020 no NURA (imsnupac@ufba.br) 

Início das aulas – 08/09/2020 - Término das aulas – 18/12/2020 

 

Conforme ressaltado pela CAC, estamos vivendo um momento atípico. Solicitamos 
que exercitem a compreensão e a empatia, para que possamos passar por isto da 
melhor maneira possível. Contem conosco!!! Abraços. 
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