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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – Matrícula 2019.2 

 
COLEGIADO DE PSICOLOGIA 

 
Seguem informações gerais para a orientação acadêmica referente à matrícula 2019.2 

-Reiteram-se as recomendações da Coordenação Acadêmica. 
 
- Recomenda-se que os alunos sejam orientados a matricularem-se em todos os 
componentes ofertados para seus respectivos semestres. 

- O componente optativo IMSD18 – Atenção Psicossocial terá oferta de 45 vagas com 
prioridade para a turma do 4º semestre. 

- O componente optativo IMSB15- Princípios da Psicofarmacologia terá oferta de 45 vagas 
com prioridade para a turma do 6º semestre. 

- Os componentes optativos IMSB20- Psicologia Hospitalar, IMS091 – Saúde e Sociedade e 
IMSB23 – Psicopatologia da Infância e da Adolescência, são componentes curriculares da 
Ênfase em Saúde e com prioridade para os alunos ingressantes em 2015.1 e 2016.1 

- O componente optativo IMS D03 – Sexualidade e Educação será oferecido 
exclusivamente aos prováveis concluintes de 2019.2.  

- Será ofertado o componente optativo IMS007 – Direitos Humanos e Saúde, com 10 
vagas.  

 
- Quem estiver matriculado em IMSE72 - Ciência, Sociedade e Ficção deverá ter o 
horário de 16:40h livre, pois as atividades podem seguir além das duas horas 
registradas no sistema (14:50h-16:40h). 
 
- Quem estiver matriculado em P1 ou P2 de IMS268 - Libras – Língua Brasileira de 
Sinais terá os 3 horários do dia disponibilizados no Planejamento no site do IMS. 

- A matrícula nos componentes IMS263 – Estágio Profissionalizante I e IMS265 – 
Estágio Profissionalizante III devem ser efetuadas apenas por alunos que passaram 
pelo processo de triagem de estágios, seguindo o resultado deste. 

- A matrícula nos componentes PITs (IMS232, IMS240, IMS250) deve ser efetuada 
na turma que apresentar disponibilidade, lembrando-se de indicar uma segunda 
opção de matrícula.  

- A matrícula em componentes que possuem turmas práticas, IMS228 – Processos 
Psicológicos Básicos I: Aprendizagem cognitiva, e IMS252 – Psicologia e Educação, deve 
ser efetuada na turma que apresentar disponibilidade, lembrando-se de indicar uma 
segunda opção de matrícula.  

- Os componentes curriculares que exigem pré-requisito são: 
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- MS232 – Projeto Integrado de Trabalho II (cujo pré-requisito é o componente IMS227) 

- IMS240 – Projeto Integrado de Trabalho IV (cujo pré-requisito é o componente IMS236) 

- IMS250 – Projeto Integrado de Trabalho VI (cujo pré-requisito é o componente IMS245) 

- IMS251 – Avaliação Psicológica (cujos pré-requisitos são os componentes IMS246 e 
IMS247) 

- IMS253 – Pesquisa em Psicologia III (cujo pré-requisito é o componente IMS248) 

- IMS265 – Estágio Profissionalizante III (cujo pré-requisito é o componente IMS264) 

 
CRONOGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA  

E DE MATRÍCULA PRESENCIAL 2019.2  
  
  

CRONOGRAMA 
  

1. Orientações acadêmicas - Período de 12 a 28/06/2018 . 
2. Matrícula WEB  – 12 a 15/07/2019 
3. Divulgação dos resultados na WEB – 19/07/2019  
4. Solicitação de Componentes Curriculares (Formulário  Eletrônico): 12 a 26/07/2019.  
5. Você receberá e-mail confirmando solicitações de co mponentes (Formulário 

Eletrônico). Caso não receba o receba, entrar em co ntato através do e-
mail nusec@ufba.br . 

6. Abertura de processo para cursar componentes em par alelo com o pré-requisito 
de 12/06/2018 a 31/07/2019 na Secretaria Acadêmica/NUPAC (ressal tamos que esta 
solicitação também deve ser feita em Formulário Ele trônico – acima mencionado).  

7. MATRÍCULA PRESENCIAL e AJUSTES DE MATRÍCULAS : 

PERÍODO ATIVIDADE  

 12/06/2019 Divulgação dos horários e orientações para discentes no site do 
IMS  

12/06 a 28/06/2019 Orientações acadêmicas 

Matrícula presencial 

25/07/2019 09:00-12:00h e 14:00-17:00 

Ajustes de matrícula 

30/07/2019 09:00-12:00h e 14:00-17:00 

  
Início das aulas – 05/08/2019 - Término das aulas – 06/12/2019 
 

 
 Bom Recesso! 
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