
SEMESTRE
LETIVO
SUPLEMENTAR
GRADUAÇÃO



KEEP CALM!
.

 Segure um pouco as tuas perguntas! Ao longo da explanação,
é possível que encontre as respostas. (Se necessário escreva em
algum lugar)

1.

2. Se ainda ficou com dúvida, no final da explanação, digite no
bate-papo ou chat. Faremos o registro e vamos tentar responder.

3. Não temos todas as respostas ainda!

4. Este material e outros importantes serão enviados por e-mail.



O Semestre Suplementar e a participação
Como vai funcionar?

Disciplinas ofertadas pelo Departamento de Filosofia
Inscrições

Avisos importantes

1.
2.
3.
4.
5.

O QUE VAMOS CONVERSAR
.



O SEMESTRE SUPLEMENTAR 
E A PARTICIPAÇÃO

 O que é? Semestre não presencial (virtual), excepcional e
temporário.

1.

3.  A participação é obrigatória? Não. É facultativo ao estudante
participar e/ou se desligar, sem nenhum prejuízo. Não será
computado para cálculo de CR - Coeficiente de Rendimento, nem
para tempo máximo de conclusão do curso.

2.  Quando será? De 08/09 a 18/12/2020

Mas, atenção! Alunos bolsistas de Iniciação Científica são
orientados a estarem inscritos em alguma disciplina.
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4.  Não fiz inscrições em disciplinas em 2020.1. Posso
participar? Sim.
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6. Ultrapassei o tempo máximo de conclusão do curso e estava
com Matrícula Condicional em 2020.1. Posso participar? Sim.
Nenhum aluno será desligado do curso por “decurso de prazo
máximo” ou precisará abrir processo para dilatação de prazo
durante o Semestre Suplementar.

O SEMESTRE SUPLEMENTAR 
E A PARTICIPAÇÃO
5. Estava em trancamento por tempo determinado em 2020.1.
Posso participar? Foi enviado e-mail no dia 21/08, informando a
necessidade de solicitação de cancelamento. Se não fez isto,
contacte por e-mail ao nareg@ufba.br para saber se ainda é
possível.

7. Estou em Mobilidade Acadêmica. Posso participar? Sim.



COMO VAI FUNCIONAR?
.

2

1. As aulas ocorrerão em salas virtuais. As atividades serão divididas em:
a)Síncronas - aulas ao vivo, em locais (virtuais), dias e horários a serem
divulgados; e
b)Assíncronas - atividades, avaliações, orientações e/ou aulas gravadas em
horário alternativo, a critério do estudante, respeitando os prazos  e
procedimentos estabelecidos pelos docentes.

Atenção! As aulas gravadas são apenas uma possibilidade, a critério do
docente. Então, se esforce para participar das aulas ao vivo.

Disciplinas Práticas (Tutorias e Monografias) terão suas atividades
síncronas e assíncronas de forma acordada entre orientadores e
orientandos.

2. Quais serão as plataformas utilizadas? Poderão ser o AVA Moodle UFBA
(www.ava.ufba.br), GSuite ou outra de escolha do docente, a serem divulgadas.

https://ava.ufba.br/
https://ufbaemmovimento.ufba.br/docentes/google-suite-education
https://gsuite.google.com.br/intl/pt-BR/


COMO VAI FUNCIONAR?
.
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3. Como terei acesso às plataformas e às salas virtuais? 
a) Se a plataforma utilizada pelo docente for o AVA Moodle UFBA,:
 - o estudante regularmente matriculado logará com usuário e senha da
UFBA. Para saber o seu: https://autenticacao.ufba.br;
 - serão fornecidas Chaves de Acesso, pelos docentes, aos respectivos
estudantes inscritos, por e-mail e outros possíveis canais de comunicação.
b) Se for outra plataforma, o docente, o Colegiado ou a UFBA irá informar
a forma de acesso por e-mail e outros canais de comunicação.

Mais informações e orientações: www.ufbaemmovimento.ufba.br
Conteúdos específicos, no menu Estudantes
Respostas rápidas: https://ufbaemmovimento.ufba.br/perguntas-frequentes

4. Frequência e avaliação: com base na participação e realização das
atividades assíncronas. Somente constarão no histórico escolar as
disciplinas com aprovação, dentro de 2020.1, sinalizadas por um asterisco
(*), em cuja legenda constará, por ora, “curso intensivo”.

https://autenticacao.ufba.br/ca/login
https://ufbaemmovimento.ufba.br/
https://ufbaemmovimento.ufba.br/perguntas-frequentes


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

.
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Foram escolhidas disciplinas já existentes na grade curricular e criadas novas
disciplinas, excepcionalmente, que poderão ser aproveitadas.

Disciplinas, horários, docentes, ementas e salas virtuais nos próximos slides.



DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

.
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Disciplinas existentes obrigatórias:
FCHB49 Introdução à Filosofia I-A
Docentes: Genildo Ferreira (genildo@ufba.br) e Saulo Dourado (saulod@ufba.br)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 09h às 10h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante

FCHB59 Seminário de Pesquisa
Docente: Acylene Ferreira (acylene@ufba.br)
- Atividades síncronas: quarta de 09h às 11h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante

FCHB50 Leitura e Redação de Texto Filosófico
Docentes: Carlota Ibertis (carlota.ibertis@ufba.br) e Roberta Miquelanti (rmiquelanti@ufba.br)
- Atividades síncronas: terça e quinta de 09h às 10h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=378

Clique na disciplina 
e veja a ementa!
Ou clique aqui

https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHB49-Introducao-a-Filosofia-I-A-SLS-2020.pdf
https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHB59-Seminario-de-Pesquisa-SLS-2020.pdf
https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHB50-Leitura-e-Reda%C3%A7%C3%A3o-de-Texto-Filos%C3%B3fico-SLS-2020.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=378
https://blog.ufba.br/dpfilo/topicos-especiais/
https://blog.ufba.br/dpfilo/topicos-especiais/
https://blog.ufba.br/dpfilo/topicos-especiais/
https://blog.ufba.br/dpfilo/topicos-especiais/


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

.

3

Disciplinas existentes optativas:

FCH036 Tópicos Especiais de Filosofia I
Docentes: Abel Lassalle  (abel.lassalle@ufba.br) e Carlota Ibertis (carlota.ibertis@ufba.br)
- Atividades síncronas: terça e quinta de 10h às 11h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=398. 
Aulas síncronas no Conferência Web RNP

FCHB65 Tópicos Especiais em Filosofia Medieval
Docentes: Abel Lassalle (abel.lassalle@ufba.br) e Roberta Miquelanti (rmiquelanti@ufba.br)
- Atividades síncronas: terça e quinta de 09h às 10h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=377

https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCH036-Topicos-Especiais-de-Filosofia-I-SLS-2020.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=398
https://conferenciaweb.rnp.br/
https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHB65-T%C3%B3picos-Especiais-em-Filosofia-Medieval-SLS-2020.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=377


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

.
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DISCIPLINAS NOVAS:

FCHL83 Problemas de Epistemologia

Equivalência: Filosofia e Ciência (FCHB54) ou Teoria do Conhecimento (FCH033) ou
Tópicos Especiais em Filosofia da Ciência (FCHB68)  ou Tópicos Especiais em Teoria
do Conhecimento (FCHB76)

Docente: Emiliano Boccardi (emiliano.boccardi@gmail.com)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 11h às 12h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante

https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHL83-Problemas-de-Epistemologia-SLS-2020.pdf


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
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FCHL84 Problemas de Estética, Filosofia e Teoria da Arte
Equivalência: Estética I-A (FCH283) ou Tópicos Especiais em Estética (FCHB73)
Docentes: Rafael Azize (rafael.azize@ufba.br)  e Silvia Faustino (faustino@ufba.br)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 10h às 11h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=392

FCHL85 Problemas Filosóficos de Ética
Equivalência: Ética I-A (FCHC33) ou Tópicos Especiais em Ética (FCHB74)
Docentes: Jarlee Salviano (jarlee.salviano@ufba.br) e Juliana Aggio (juliana.aggio@ufba.br)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 11h às 12h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=394

https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHL84-Problemas-de-Estetica-Filosofia-e-Teoria-da-Artes-SLS-2020-2.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=392
https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHL85-Problemas-Filosofia-de-Etica-SLS-2020.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=394


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
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FCHL86 Problemas de História da Filosofia Moderna
Equivalência: História da Filosofia Moderna I (FCHB45) ou Moderna II (FCHB46) ou Tópicos
Especiais em Filosofia Moderna (FCHB67)
Docentes:  Mariana Campos (campos.mariana@ufba.br) e Pedro Franceschini
(pedro.franceschini@ufba.br)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 09h às 10h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=396

FCHL87 Problemas de Filosofia Contemporânea
Equivalência: História da Filosofia Contemporânea I (FCHB47) ou Contemporânea II (FCHB48) ou
Tópicos Especiais em Filosofia Contemporânea (FCHB66)
Docentes: José Crisóstomo (crissouza@ufba.br) e Vinicius dos Santos (viniciusdossantos@ufba.br)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 09h às 10h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante
Sala virtual: https://ava.ufba.br/course/view.php?id=383

https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHL86-Problemas-de-Hist%C3%B3ria-da-Filosofia-Moderna-SLS-2020.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=396
https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHL87-Problemas-de-Filosofia-Contemporanea-SLS-2020.pdf
https://ava.ufba.br/course/view.php?id=383


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
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FCHL88 Problemas de Filosofia Politica
Equivalência: Filosofia Política (FCH280) ou Tópicos Especiais em Filosofia Política
(FCHB62)
Docentes: Daniel Peres (dtperes@ufba.br) e Leonardo da Hora (leonardo.jorge@ufba.br)
- Atividades síncronas: segunda e sexta de 10h às 11h
- Atividades assíncronas: horário a combinar e/ou a critério do estudante

No geral, as novas disciplinas poderão ser aproveitadas como obrigatória ou
optativa, conforme equivalência - Procedimento: supac.ufba.br

As salas virtuais não divulgadas serão informadas pelos docentes aos alunos inscritos.
Assim como a Chave ou forma de Acesso e o link das aulas síncronas (ao vivo).

https://blog.ufba.br/dpfilo/files/2015/01/FCHL88-Problemas-de-Filosofia-Politica-SLS-2020.pdf
https://bityli.com/OeHvw


DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
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Disciplinas Práticas

Atividades síncronas e assíncronas: horário a combinar com o orientador.

As inscrições devem ser realizadas, pelos estudantes autorizados, durante a
Matrícula Web, na turma correspondente ao orientador. Em caso de autorização
em mais de uma disciplina prática, somente será possível se matricular na 1ª
solicitada, as outras deverão ser requeridas ao Colegiado no Ajuste. Se não sabe se
foi autorizado pelo orientador, contacte com ele.

Turmas a seguir:



DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA
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FCHB55 Tutoria I
Abel Lassalle....................Turma 01
Juliana Aggio .................Turma 02
Acylene Ferreira............Turma 03
Vinicius dos Santos.....Turma 04
Leonardo da Hora........Turma 05
Carlota Ibertis..................Turma 06
Waldomiro da Silva.....Turma 07
Rafael Azize.......................Turma 08
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Turmas das Disciplinas Práticas

FCHB56 Tutoria II
Abel Lassalle....................Turma 01
Juliana Aggio .................Turma 02
Vinicius dos Santos.....Turma 03
Leonardo da Hora........Turma 04
Waldomiro da Silva.....Turma 05



DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

.

FCHB57 Tutoria III
Abel Lassalle....................Turma 01
Jarlee Salviano...............Turma 02
Genildo Ferreira............Turma 03
Juliana Aggio..................Turma 04
Vinicius dos Santos.....Turma 05
Leonardo da Hora........Turma 06
Waldomiro da Silva.....Turma 07
Rafael Azize.......................Turma 08
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Turmas das Disciplinas Práticas

FCHB58 Tutoria IV
Abel Lassalle....................Turma 01
Genildo Ferreira............Turma 02
Juliana Aggio..................Turma 03
Leonardo da Hora........Turma 04
Carlota Ibertis..................Turma 05
Waldomiro da Silva.....Turma 06



DISCIPLINAS OFERTADAS PELO
DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA

.

FCHB60 Monografia Final Bacharelado
Jarlee Salviano...............Turma 01
Silvia Faustino................Turma 02
Genildo Ferreira............Turma 03
Vanessa Sievers.............Turma 04
Waldomiro da Silva.....Turma 05
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Turmas das Disciplinas Práticas

FCHC67 Monografia Final Licenciatura
Jarlee Salviano...............Turma 01
Juliana Aggio..................Turma 02
Roberta Miquelanti.....Turma 03
Waldomiro da Silva.....Turma 04



4 INSCRIÇÕES

As disciplinas têm pré-requisito? Os únicos componentes com pré-requisito são:1.
a) Seminário de Pesquisa (conforme grade curricular)
b) Disciplinas Práticas: Tutorias e Monografias (conforme grade curricular)

2. Poderá haver quebra de pré-requisito? Sim. Estando inscrito no pré-requisito em 2020.1 ou no
Semestre Suplementar e solicitando ao Colegiado, por e-mail, a quebra e inscrição em novo
componente, no período do Ajuste.

3. Em quantas disciplinas posso me inscrever?  O Colegiado e o Departamento planejaram o
semestre de modo a orientá-los a se inscreverem em até 3 das disciplinas ofertadas. Porém,
havendo componentes disponíveis de outros departamentos na Matrícula Web ou Ajuste, o limite
é de 340 horas (5 disciplinas de 68h cada). Exceção: concluintes.

O Colegiado solicitou vagas em Libras(LETE46) e em componentes de Educação.



4 INSCRIÇÕES
4. Quem se matriculou em Disciplinas Práticas em 2020.1 precisa se reinscrever?  Se não for
defender até o dia 08/09/2020, sim. Se este é o teu caso, os orientadores já foram avisados do
procedimento e você poderá se matricular durante a Matrícula Web, normalmente. Em caso de
dúvida, envie e-mail para teu orientador.

5. Quais são os prazos de matrícula? 

1º Matrícula Web:   das 13h de 31/08 a 03/09 
2º Resultado: a partir das 14h de 04/09
3º Matrícula Remota (para quem não fez Web): 09 a 22/09. Segunda a sexta de 09h às 12h 
e das 14h às 16h
3º Ajuste para inclusões (só para quem fez Web ou Remota): 23/09 a 06/10. Segunda a sexta de
09h às 12h
4º Ajuste para exclusões: 07/10 a 18/12. Segunda a sexta de 09h às 12h

A Matrícula Remota e os Ajustes devem ser solicitados pelo e-mail colsofia@ufba.br, informando:
nome, matrícula, inclusão ou exclusão, código e nome da disciplina.

Não haverá Trancamento 
no Semestre Suplementar!
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AVISOS IMPORTANTES

Não considerem os horários das disciplinas que aparecerão no sistema de
matrícula. Considerem apenas os horários informados pelo Colegiado.

1.

2. Algumas disciplinas poderão ter mais de uma turma, mas serão os mesmos
docentes, o mesmo conteúdo programático e a mesma sala virtual.

3. Alunos que possuem alguma necessidade educacional especial: contactem com
o Colegiado por e-mail, informando: nome, matrícula, qual a necessidade e telefone
de contato. Iremos informar ao Núcleo de Apoio à Inclusão.
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AVISOS IMPORTANTES
VAGAS EM FCHB49 E FCHB50 

CALOUROS 2020.1 E VETERANOS:

FCHB50 Leitura e Redação de Texto Filosófico é exclusiva para Calouros.
FCHB49 Introdução à Filosofia I-A terá 20 vagas disponíveis para Veteranos. As demais
serão para Calouros.

CALOUROS QUE SE INDICARAM ESTÃO INSCRITOS NAS
DISCIPLINAS ACIMA, CONFORME COMBINADO. 

CONFERIR COMPROVANTE DE MATRÍCULA



OBRIGADO.
ÓTIMO SEMESTRE!

Contatos:

Colegiado de Graduação em Filosofia: colsofia@ufba.br
Coordenador: Prof. Leonardo da Hora (leonardo.jorge@ufba.br) 

Vice-Coordenador: Prof. Vinicius dos Santos (viniciusdossantos@ufba.br)

Departamento de Filosofia: dpsofia@ufba.br
Chefe: Prof. Daniel Peres (dtperes@ufba.br)

Vice-Chefe: Prof. Jarlee Salviano (jarlee.salviano@ufba.br)

Assistente Administrativa:
Lorena Moreira (lorena.moreira@ufba.br)


