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

COLEGIADO DE MEDICINA

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

 Com base na não obrigatoriedade de participação dos alunos, houve entendimento em
oferecer  componentes  curriculares  em  códigos  que  não  venham  a  comprometer  o
andamento do curso após o retorno à normalidade, por isso é possível identificar diversos
professores oferecendo conteúdos diferentes em um mesmo código de componente.

 Aos alunos do último semestre,  favor tentar se inscrever em componente que venham
complementar a sua formação ou sanar dúvidas em temas que, porventura, tenham ficado
dúvidas, além de trazer mais base ao início das atividades práticas do internato.

 O  colegiado  entende  que  haverá  dificuldade  de  inscrição  em  componentes  mais
“concorridos” devido ao número de vagas ofertados, no entanto, vale ressaltar que o nosso
curso ofertou um número grande de vagas e componente comparado aos demais. Além
disso,  componente  com poucas  vagas  ofertadas,  na  sua  maioria,  tem relação  com a
dificuldade de se adaptar às plataformas digitais e ou à própria metodologia pretendida
pelo professor. De qualquer forma, sigam as orientações gerais e, em casos especiais de
matrícula, nos enviem por e-mail para que possamos tentar resolver junto ao professor
responsável.

 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
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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.

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.

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
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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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