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ORGANIZAÇÃO DA MATRÍCULA PRESENCIAL – 2019.2 
   

ESCALONAMENTO COLEGIADO DIURNO 
 

 
HORÁRIO 

 

 
DATA: 23/07/19 

(terça-feira) 
 

 
DATA: 24/07/19 

(quarta-feira) 
 

 
07:30 

 
às 
 

13:00 
 

 
2005.1 

 
a  
 

2015.2 
 

 
2016.1 

 
a 
 

2019.1 

  

1. A lista completa das disciplinas oferecidas na matrícula do semestre 2019.2 do 

curso diurno estão listadas no guia em anexo (arquivo: 

2_Guia_diurno_matrícula 2019.2.pdf). 

2. O escalonamento está organizado por período de ingresso. 

 Identifique o seu período de ingresso na lista em anexo (arquivo: 

3_Alunos diurno por semestre.pdf). 

3. O atendimento em cada turno será por ordem de chegada entre os 

escalonados para o período, mediante recebimento de senha. 

 As senhas serão distribuídas a partir das 7:15. 

4. O estudante será atendido exclusivamente no seu turno respectivo, mesmo no 

caso de procuração. 

5. O estudante que não puder comparecer em seu turno deverá encaminhar um 

procurador. 

 Usar o modelo de procuração em anexo (arquivo: 

4_Modelo_procuração.doc). Trazer original e cópia do documento 

de identidade com foto (do procurador e do procurado). 



6. Os procuradores devem observar qual é o período de ingresso do estudante 

que representa e comparecer de acordo com o escalonamento deste. 

 Procuradores deverão apresentar a procuração no momento de 

retirada da senha. 

7. Os estudantes que não comparecerem em seu respectivo turno nem enviarem 

um procurador, serão atendidos no turno da tarde do último dia da matrícula 

presencial, mediante recebimento de senha para esse grupo, ou seja, na tarde 

do dia 24/07. 

8. Demanda extra 
 
Para solicitar vagas em componentes curriculares da grade do curso noturno, 
ou solicitar inclusão da demanda extra para as disciplinas solicitadas, o 
estudante deve seguir as orientações abaixo: 

 
- A demanda extra funciona como uma lista de espera, sendo preenchida a 
partir do momento em que não há mais vagas na turma solicitada. 

 
- Desde a matrícula web é possível solicitar vagas através da lista de demanda 
extra. Para isso, o estudante deve fazer a sua opção de matrícula normalmente 
(o sistema permite fazer duas opções, indicando disciplina e turma desejada). 
Em seguida, é necessário marcar a opção de participação na demanda extra e 
NÃO preencher a lista complementar com prioridade. 

 
- Dessa maneira, caso não haja vaga nas turmas solicitadas na primeira e 
segunda opção, o aluno será alocado na lista de demanda extra. 
 
Importante ressaltar que, uma vez na demanda extra, o aluno deve estar 
atento ao SIAC para, caso seja contemplado com uma vaga, passar a 
frequentar as aulas. O aluno não é avisado pela equipe acadêmica se foi ou não 
contemplado com uma vaga. Caso seja matriculado e não frequente as aulas, 
corre o risco de reprovação por falta. O ônus é de inteira responsabilidade do 
estudante. 
 

9. Matrícula em TFG 
 
A inscrição no TFG será feita, para todos os alunos, inclusive aqueles que já 
iniciaram em semestres anteriores, através de formulário entregue pelo 
orientador até o dia 23/07/2019. 
 

10. Cursar disciplinas de outros cursos 
 

Conforme Regulamento de Ensino da Graduação e Pós-Graduação da UFBA, o 
aluno da graduação, que assim desejar, tem o direito de se inscrever em até 
408 h de disciplinas de outros cursos. 

  



A vaga nessas disciplinas será solicitada apenas nas etapas presenciais, 
informando obrigatoriamente: 

 

 O código da disciplina e o curso do qual ela faz parte; 

 O número da turma correspondente ao horário desejado. 
 

Após a solicitação, o pedido de transferência da vaga é enviado ao colegiado 
detentor da vaga na disciplina. O Colegiado do Curso Diurno de Arquitetura e 
Urbanismo verificará, antes de efetuar a inscrição na disciplina, se o aluno 
ainda não excedeu as 408 h a que tem direito. 

 
11. Quebra de pré-requisito 

 
A partir desse semestre, as solicitações de quebra de pré-requisito devem ser 
feitas antes da matrícula presencial. Os alunos que desejarem fazer esse 
pedido, deverão preencher e entregar o formulário impresso e assinado 
(arquivo: 5_Formulário quebra de pré-requisito.doc) até às 13:30 do dia 17 de 
julho de 2019, na Secretaria dos Colegiados da FAUFBA. O detalhamento do 
procedimento de solicitação de quebra de pré-requisito está disponível no 
arquivo: 6_Avaliação solicitação pré-requisito diurno.pdf 
 
Antes do período de inscrição presencial em componentes curriculares, será 
divulgada a lista com os resultados das análises das solicitações: (1) Defere, (2) 
Indefere ou (3) A ser analisado em reunião de colegiado. 
 
Ressalta-se que a aprovação da solicitação da quebra de pré-requisito não é 
garantia de matrícula na disciplina, pois dependerá da disponibilidade de vaga 
da mesma durante o período de inscrição em componentes curriculares na 
modalidade presencial. 
 
Obs. O aluno que solicitar quebra de pré-requisito e tiver seu pedido deferido ou a ser 
analisado, deverá comparecer no dia da matrícula presencial. 
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