
ORIENTAÇÕES PARA A MATRÍCULA 
2023.1

              PERÍODO LETIVO - 06/03 a 07/07/2023

ADMINISTRAÇÃO



Prezado/a Estudante,

No dia 01 de fevereiro se inicia o processo de matrícula do
curso de Administração da EAUFBA. 

Para participar e receber a senha de acesso, o estudante
deve ter o número do seu CPF e e-mail cadastrados no SIAC.

Para realizar a matrícula acesse: 

                                http://www.alunoweb.ufba.br



A matrícula e a inscrição de Componente Curriculares
(CC) dos Calouros são realizadas pela SUPAC;

Após a verificação dos CCs,  se for necessário algum
ajuste na matrícula, o estudante poderá realizar uma
solicitação no período da Matrícula Remota apresentada
no escalonamento.

Calouros 2023.1 

https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_consuni_04.20202-signed.pdf



Solicitar a matrícula por meio do sistema
www.alunoweb.ufba.br, utilizando seu número
de CPF e senha de acesso.  

Somente após este horário terá a confirmação
da sua matrícula nos componentes curriculares
solicitados.  

 01/02 a 05/02/2023 

 
 08/02/2023  [A partir das 13h] 

AGENDA

 

Quem não
participar da

Matrícula Web
deve contatar o

Colegiado na fase
de Matrícula

Remota e ficará
sujeito à sobra de

vagas.



 

COMPROVANTE DE MATRÍCULA

Os comprovantes de matrícula poderão ser emitidos pelo próprio estudante
através do SIACWeb seguindo esses passos:

1. Acesse o SIACWeb (https://alunoweb.ufba.br/) e digite seu CPF e senha;
2. Consulte o comprovante na aba esquerda da página e clique em Comprovante de Matrícula;
3. Verifique se as informações do seu comprovante estão corretas;
4. Gere um arquivo no formato PDF clicando no botão PDF no final do comprovante;
5. Abra o arquivo gerado e verifique novamente as informações no arquivo. Copie o código de
controle gerado;
6. Acesse o site www.certificacao.ufba.br, preencha os campos e clique em buscar;
7. Confira todas as informações e pronto, a validação do comprovante foi realizada sem a
assinatura da Coordenação do Colegiado.

 



 Ao realizar a inscrição em Componentes Curriculares (CC) na WEB, se
necessitar alteração, preencha o formulário [Formulário para Matrícula
2023.1, em anexo a esta mensagem] e envie via Google Forms, através
do link apresentado a seguir:

MATRÍCULA REMOTA
09  a 12/02

https://forms.gle/z7FpHeKDsBpRW7Jk7



 

ESCALONAMENTO

09 /02 Concluintes  

10 a 12/02 Demais Estudantes



 

Ser Concluinte ou Calouro
Estudantes com prazo para integralização curricular
Data e horário de envio das solicitações

Serão observados os seguintes critérios de
prioridade para atendimento das demandas: 

1.
2.
3.

O resultado do ajuste poderá ser consultado no SIAC
[http://www.alunoweb.ufba.br] no dia 15/02.

 

ATENDIMENTO

 

Observe se há no
seu comprovante
CC em demanda

extra. Nesse caso
deve-se aguardar a
disponibilização de

vagas para
regularização no

"lixão".



 
Serão priorizados os alunos que fizeram solicitações na
matrícula remota e estão em demanda extra. Nesse caso não
há necessidade de nova solicitação, devendo o estudante
consultar o SIAC no dia 02/03;

Os demais estudante poderão solicitar ao colegiado, através do
link https://forms.gle/z7FpHeKDsBpRW7Jk7, informando a
inscrição de componentes curriculares que não conseguiu
incluir na matrícula web ou remota, respeitando o limite de
carga horária estipulado pelas regulamentações da UFBA. 

23/02 a 03/03/2023
 

AJUSTE 
- LIXÃO -

 
Só fará o

Ajuste quem
efetuar a

Matrícula Web
ou Remota. 



 

TCC

Se o estudante estiver matriculado no TCC deve
preencher até 05/03/2023 o formulário disponível no

link apresentado a seguir:

https://forms.gle/f33r5Qhpk6FExJFt5



 Há duas turmas de ADM 221 Estágio Supervisionado.
Todos os alunos que farão a disciplina devem estar vinculados a um campo de

estágio,  na área privada, pública ou social. 
O vínculo pode ser como contratado, estagiário ou voluntário. 

O aluno que não tiver nenhum desses vínculos até o semestre letivo completar
25%, não poderá frequentar a disciplina.

 
                

 
 Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional ao Estudante da Escola de Administração

 naape.adm@ufba.br.

ESTÁGIO

DÚVIDAS

mailto:naape.adm@ufba.br


 

QUEBRA DE PRÉ-REQUISITO

A quebra de pré-requisito poderá ser solicitada ao
Coordenador do Colegiado e após matrícula será

submetida à aprovação do Colegiado respeitando o
Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-

graduação, disponível no link apresentado a seguir:
 

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/regpg_
com_alteracoes_res_03_2017_e_05_2022.pdf



Se o aluno estiver satisfeito com o
resultado na matrícula WEB, o que fazer?

A matrícula estará concluída. Não precisa
contatar o colegiado para o ajuste remoto.

O primeiro a fazer a solicitação de
disciplinas vai conseguir tudo? 

A garantia da vaga só ocorre na fase de
alocação e divulgação de resultado.

Se quiser alterar o pedido da Matrícula
Web, será possível? 

Apenas durante o período da matrícula
remota ou "lixão".

PERGUNTAS  FREQUENTES
 



PERGUNTAS  FREQUENTES
 

Como saberei se consegui tudo o que
pedi, na WEB e no período REMOTO?

o resultado estará disponível no SIACWeb,
no dia 08/02 e o Remoto em 15/03. 

 

Como as aulas serão ministradas durante
o semestre de 2023.1? 

Quem tem antispam, não recebe senha
para acesso ao SIACWeb? 

Configure seu e-mail, habilitando-o para o
recebimento, ou verifique a caixa de spam.

No Núcleo de Apoio Acadêmico e Profissional
ao Estudante [naape.adm@ufba.br]

Como obter Informações sobre
ESTÁGIO?



DISCIPLINAS ELETIVAS E EQUIVALENTES QUE PODERÃO TER A CARGA
HORÁRIA APROVEITADA COMO OBRIGATÓRIAS ATRAVÉS DO PEDIDO

DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedycm72rJuW
XLvG4W2bdv0wX-9yJl83aiesSR15OEgE3gz7Q/viewform



 

Colegiado do Curso de Administração
 

coladm@ufba.br

DÚVIDAS



 

Tânia Benevides
 
 

Eduardo Davel 
 
 

Mônica Pereira
 
 

Coordenadora
 
 
 

Vice-Coordenador 
 
 

 
Secretária do Colegiado de Administraçãoo

 


