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Informações sobre a MATRÍCULA 2022.1 do curso 
de Ciências Contábeis da UFBA 

 
 O guia de matrícula de componentes curriculares da WEB e dos Colegiados 

estará disponível no site da SUPAC (www.supac.ufba.br) a partir do 
dia 31/01/2022. 

o Neste semestre teremos disciplinas nas modalidades online e presencial. 
Os alunos podem identificar a modalidade de cada turma observando a 
coluna “Und-Sala” nos Guias de Matrícula, que seguem anexos. Caso 
conste a palavra “AVA”, significa que a turma terá aulas na modalidade 
online. 

 Período para realização da matrícula WEB: 01/02/2022 a 06/02/2022. 
 Divulgação do resultado da matrícula WEB: 08/02/2022. 
 Segue anexo arquivo com orientações para matrícula WEB. 

 

Critérios de Escalonamento para a MATRÍCULA WEB do 2022.1: 

1. Prováveis concluintes no período da matrícula (2022.1), priorizando a ordem 
descendente do Coeficiente de Aproveitamento; 

2. Prováveis concluintes no período posterior ao da matrícula (2022.2), priorizando a 
ordem descendente do Coeficiente de Aproveitamento; e 

3. Demais alunos, priorizando a ordem descendente do Coeficiente de 
Aproveitamento. 
 

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 

CA = NAPxCR – SAxNRF 

Onde, CA = Coeficiente de Aproveitamento; NAP = Número de 
Aprovações (sem disciplinas eletivas); CR = Coeficiente de 
Rendimento; SA = Semestre de Avaliação; e NRF = Número 
de Reprovação por Frequência. 

 

Critérios de desempate: menor número de reprovações por frequência, menor número de 
trancamentos (total e parcial), menor período de ingresso e, por fim, menor número de matrícula. 

 

Atenção!!! 

 Cada aluno deve conhecer bem a sua matriz curricular para evitar matricular-se em 
disciplinas que não são do seu currículo de forma equivocada. 

https://twiki.ufba.br/twiki/bin/view/SUPAC/GradGuiaAreaIII
http://www.supac.ufba.br/
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O 2022.1 terá MATRÍCULA POR E-MAIL 
 

 O equivalente do 2022.1 à matrícula presencial será a MATRÍCULA POR E-
MAIL, que será realizada em dois períodos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Os alunos que ainda possuírem solicitações de vagas em componentes curriculares e que 
não haviam vagas disponíveis, devem se inscrever na Demanda Extra (no primeiro período 
da matrícula por e-mail). O colegiado tentará atender esses pedidos no dia 17/02/2022. 
Para saber se o pedido em demanda extra foi atendido, o aluno deve verificar seu 
comprovante de matrícula no SIAC no dia 18/02/2022. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Como solicitar a matrícula por e-mail? 

 
 O aluno(a) deverá enviar e-mail para colegiadofcc@ufba.br, dentro dos prazos 

acima estipulados; 

 O assunto do e-mail deve ser: “Matrícula por e-mail 2022.1”; 

 No corpo do e-mail deve conter:  
o A solicitação da matrícula; 
o Código, nome completo e horário da(s) disciplina(s) que deseja ser 

matriculado; 
o Nome completo, número de matrícula e turno do curso referentes ao 

aluno. 

  Os e-mails serão lidos por ordem de chegada; 
o Assim que o e-mail for lido, tentaremos atender a demanda, e 

responderemos o e-mail informando se foi possível atender ou não; 

 Qualquer e-mail que não siga o formato aqui descrito, ou que 
desrespeite os prazos aqui estipulados SERÁ IGNORADO. 

 

 
Desde já agradecemos a paciência de todos com relação às respostas dos e-mails, posto 
que esperamos receber um volume grande de mensagens e teremos poucos funcionários 
para responder a todos. 

O PRIMEIRO período da matrícula por e-mail será de 10 a 16 de fevereiro de 2022. O 

atendimento acontecerá da seguinte forma: 

 Dia 10/02/2022 - Concluintes (2022.1); 

 Dia 11 e 14/02/2022 - Pré-Concluintes; 

 De 15 e 16/02/2022 – Demais estudantes do curso. 

 

O SEGUNDO período de matrícula por e-mail (AJUSTE) será de 18 à 22 de fevereiro 

de 2022.  Neste período, o Colegiado atenderá aos alunos que ainda possuírem 

demanda. 

 

mailto:colegiadofcc@ufba.br
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Disposições Gerais 

 Não fazemos matrícula por telefone. 

 Os casos excepcionais serão tratados no período da matrícula por e-mail. 


