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Sobre o Semestre 2022.1 e o presencial           3

Período de 07/03 a 09/07/2022;

As atividades acadêmicas presenciais serão retomadas, porém haverá a oferta

de algumas disciplinas/atividades na modalidade não presencial;

O semestre não contará para tempo máximo de conclusão do curso;

O trancamento de componentes curriculares poderá ser feito pelos discentes até
o último dia do semestre letivo, sem limite da quantidade de disciplinas.

As atividades presenciais nos campi da UFBA somente poderão ser realizadas por

pessoas com esquema vacinal completo contra a COVID-19, cujo procedimento de

controle será regulado por ato próprio da Administração Central. Conforme Portaria

13/2022 da Reitoria,  além do preenchimento do formulário eletrônico, a ser

enviado por e-mail pela Administração Central, até 31/01, a documentação que

comprova a vacinação completa contra a COVID-19 deve estar em mãos, uma vez

que poderá ser solicitada para o acesso a atividades presenciais nos campi da

UFBA. Mais informações: formvacina@ufba.br .

O uso de máscara será obrigatório para a realização de atividades presenciais nas

dependências da UFBA e em atividades externas inerentes à Universidade,

devendo ser estabelecido pelo Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança

da UFBA e pelos Planos de Biossegurança das Unidades Universitárias o tipo de

máscara para cada tipo de atividade, bem como a necessidade de outros EPIs.

O estudante que, mediante autodeclaração, se enquadrar nas condições previstas

no Art.1º, parágrafo 8º da Resolução nº 07/2021 do Consuni/UFBA ou tenha laudo

médico com contraindicação da vacina contra a COVID-19, terá direito ao regime

de exercícios domiciliares, regulamentado pela Resolução CAE 05/2018, em pelo

menos um componente curricular, caso não consiga inscrever-se em nenhum

componente curricular on-line no semestre 2022.1,  podendo então,

excepcionalmente, cumprir, sob esse regime, o tempo integral do componente.

Procedimentos e prazos detalhados, na página 6.

A pessoa em atividade presencial que apresentar sintomas respiratórios ou outros

sugestivos da COVID-19 deve permanecer em sua residência até que seja

afastada a possibilidade de infecção pelo vírus SARS CoV-2, informando ao

docente, à direção ou coordenação para que sejam tomadas providências quanto à
orientação aos contactantes, em conformidade com o Plano de Contingência e

Medidas de Biossegurança da UFBA (modelos de Autodeclaração no seu Anexo).

Funcionamento das atividades presenciais:

http://www.cgp.ufba.br/portarias/1012022-121125_PORTARIAN%C2%BA13-2022-Gabinete.pdf
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/atividades-presenciais_plano_de_contingencia_e_medidas_de_biosseguranca.pdf
https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_consuni_07.2021_1.pdf
https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2005.2018%20-%20CAE_0.pdf
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/atividades-presenciais_plano_de_contingencia_e_medidas_de_biosseguranca.pdf


As disciplinas terão, obrigatoriamente, atividades síncronas (ao vivo) e

assíncronas (horário alternativo, à critério do estudante, para realização de

atividades e afins, respeitando prazos e procedimentos dos docentes);

O registro da frequência será realizado com base na participação e realização das

atividades assíncronas;

As atividades avaliativas não poderão ocorrer, exclusivamente, nas aulas

síncronas (ao vivo) e deverão ser comunicadas com, no mínimo, cinco dias úteis de

antecedência, pelos docentes;

Será garantida segunda chamada assíncrona às atividades avaliativas realizadas

nas aulas síncronas, mediante a solicitação do estudante ao professor, sem

necessidade de comprovação da causa da ausência pelo estudante, considerando

o prazo de solicitação de cinco dias úteis após a primeira chamada;

As aulas síncronas poderão ser gravadas e disponibilizadas à critério do docente;

Disciplinas Práticas (Tutorias e Monografias) terão suas atividades síncronas e

assíncronas de forma acordada entre orientadores e orientandos;

Poderá ser utilizado como plataforma, o AVA Moodle UFBA, o GSuite ou outra de

escolha do docente, divulgadas pelo Colegiado e/ou docente. Serão fornecidas as

Chaves de Acesso, pelos docentes, aos respectivos estudantes inscritos, por e-

mail e outros possíveis canais de comunicação;

Os links das salas de aula síncronas (ao vivo) serão informados aos estudantes

inscritos, pelo docente;

Orientamos que ao realizarem/alterarem os dados cadastrais na Plataforma AVA

Moodle UFBA, coloquem o nome completo de vocês, pois podem haver outros

estudantes com nomes semelhantes e isso já tem causado problemas na

identificação dos estudantes para registro de notas.

 Para as disciplinas/turmas não presenciais continuarão valendo as regras abaixo:
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https://ava.ufba.br/
https://ufbaemmovimento.ufba.br/docentes/como-sera-ufba/google-suite-education
https://ava.ufba.br/


A turma é presencial ou remota?                          5

Fontes e mais informações: 

Resolução 07/2021 Consuni

Acesso às plataformas digitais:  https://colsofia.ufba.br/plataformas-do-aluno 

Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA

 www.ufbaemmovimento.ufba.br 

Na Matrícula Web, caso identifique que a sigla referente ao pavilhão de

aulas/Unidade seja AVA, a turma em questão é on-line. Caso contrário, a turma é
presencial. (Conforme Comunicado da Superintendência de Administração

Acadêmica, do dia 16/12/2021);

Neste documento, informaremos o local físico ou virtual das disciplinas ofertadas

pelo Departamento de Filosofia e das disciplinas obrigatórias da Licenciatura,

oferecidas por outros departamentos, conforme guia de matrícula do Sistema

Acadêmico - ainda passível de alterações;

As salas presenciais e virtuais serão divulgadas quando as alocações forem

realizadas ou conforme descrito neste informativo;

Em caso de dúvidas, contacte o departamento responsável pela oferta da

disciplina, prioritariamente, ou o nosso Colegiado.

Como saber se uma turma é presencial ou remota:

   

.

Portaria nº 013/2022 do Gabinete da Reitoria

Dúvidas sobre formulário de esquema vacinal: formvacina@ufba.br

https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_consuni_07.2021_1.pdf
https://colsofia.ufba.br/plataformas-do-aluno
https://colsofia.ufba.br/plataformas-do-aluno
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/atividades-presenciais_plano_de_contingencia_e_medidas_de_biosseguranca.pdf
https://ufbaemmovimento.ufba.br/
https://ufbaemmovimento.ufba.br/
http://www.cgp.ufba.br/portarias/1012022-121125_PORTARIAN%C2%BA13-2022-Gabinete.pdf
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Preencher e assinar Autodeclaração, cujo modelo se encontra nos Anexos do Plano

de Contingência e Medidas Biossegurança da UFBA e enviar para o e-mail

colsofia@ufba.br, com o Assunto: "Regime de Exercício Domiciliar";

O Colegiado emite parecer ao estudante via e-mail e, em caso positivo, informa

qual(is) dos componentes em que está inscrito foi/foram deferido(s), notifica o

Departamento responsável pela(s) disciplina(s) para adoção das medidas

necessárias e notificação do(s) docente(s) responsável(is);

Cada docente deverá disponibilizar o programa de estudos, incluindo as atividades

avaliativas, bem como os prazos e a modalidade de entrega.

O estudante que, mediante autodeclaração, se enquadrar nas condições previstas no

Art.1º, parágrafo 8º da Resolução nº 07/2021 do Consuni/UFBA ou tenha laudo médico

com contraindicação da vacina contra a COVID-19, terá direito ao regime de exercícios

domiciliares, regulamentado pela Resolução CAE 05/2018, em pelo menos um

componente curricular, caso não consiga inscrever-se em nenhum componente

curricular on-line no semestre 2022.1,  podendo então, excepcionalmente, cumprir,

sob esse regime, o tempo integral do componente. 

Procedimentos:

1.

2.

3.

Obs: O estudante precisa possuir ao menos uma inscrição em disciplina para que o 

 Colegiado delibere dentre o(s) componente(s) qual(is) ficará/ficarão sob esse regime.

Prazos:

Tendo em vista que o direito ao regime ocorrerá somente se o estudante não conseguir

inscrever-se em alguma disciplina on-line, o prazo para solicitação iniciará logo após o

período do Ajuste de Matrícula: dias 23 e 24/02/2022.

Prazo do Parecer do Colegiado de Filosofia: até 03/03/2022.

Prazo de envio do Programa de Estudos pelo Docente: até 7 (sete) dias a partir da

notificação pelo Departamento responsável.

https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/atividades-presenciais_plano_de_contingencia_e_medidas_de_biosseguranca.pdf
https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_consuni_07.2021_1.pdf
https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2005.2018%20-%20CAE_0.pdf
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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:

FCH028 Ontologia  - Turma 01
        Terça e quinta de 08:50 às 10:40
        Prof. Jarlee Oliveira Salviano (jarlee.salviano@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCH028 Ontologia  - Turma 02
        Terça e quinta de 10:40 às 12:30
        Prof. Jarlee Oliveira Salviano (jarlee.salviano@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCH033 Teoria do Conhecimento - Turma 01
        Terça e quinta de 08:50 às 10:40
        Prof. Emiliano Boccardi (emiliando.boccardi@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCH280 Filosofia Política - Turma 01
        Segunda e quarta de 10:40 às 12:30
        Prof. Leonardo Jorge da Hora (leonardo.jorge@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB42 História da Filosofia Antiga I - Turma 01
        Segunda e quarta de 08:50 às 10:40
        Profa. Gislene Vale dos Santos (gislene.vale@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB42 História da Filosofia Antiga I - Turma 02
        Segunda e quarta de 10:40 às 12:30
        Profa. Gislene Vale dos Santos (gislene.vale@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB43 História da Filosofia Antiga II - Turma 01
        Sexta de 08:50 às 12:30
        Profa. Juliana Ortegosa Aggio (juliana.aggio@ufba.br)   

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo Colegiado e/ou docente
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DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:

FCHB44 História da Filosofia Medieval  - Turma 01
        Segunda e quarta de 08:50 às 11:35
        Profa. Roberta Magalhães Miquelanti (rmiquelanti@ufba.br)  e

        Prof. Marco Aurélio da Silva (silva.marco@ufba.br)

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB46 História da Filosofia Moderna II - Turma 01
        Segunda e quarta de 08:50 às 10:40
        Prof. Daniel Tourinho Peres (dtperes@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB48 História da Filosofia Contemporânea II - Turma 01
        Sexta de 08:50 às 12:30
        Prof. Vinicius dos Santos (viniciusdossantos@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB49 Introdução à Filosofia I-A - Turma 01
        Segunda e quarta de 08:50 às 10:40
        Prof. Genildo Ferreira da Silva (genildo@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB49 Introdução à Filosofia I-A - Turma 02
        Segunda e quarta de 10:40 às 12:30
        Prof. Genildo Ferreira da Silva (genildo@ufba.br)   

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB51 Introdução à Lógica - Turma 01
        Terça e quinta de 08:50 às 10:40
        Profa. Roberta Magalhães Miquelanti (rmiquelanti@ufba.br)  

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB51 Introdução à Lógica - Turma 02
        Terça e quinta de 10:40 às 12:30
        Prof. Marco Aurélio da Silva (silva.marco@ufba.br)  

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada
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DISCIPLINAS OPTATIVAS: (clique e veja programa*)

FCHB62 Tópicos Especiais em Filosofia Política - Turma 01
        Segunda das 14h50 às 18:30
        Prof. Leonardo Jorge da Hora (leonardo.jorge@ufba.br)   

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo Colegiado e/ou docente 

*Disponivel também na página: https://dpsofia.ufba.br/topicos-especiais 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS:

FCHB52 Lógica e Linguagem  - Turma 01
        Terça e quinta de 10:40 às 12:30
        Prof. Giovanni Rolla (rollagiovanni@ufba.br)

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB59 Seminário de Pesquisa  - Turma 01
        Segunda de 08:50 às 12:30
        Prof. Vinicius dos Santos (viniciusdossantos@ufba.br)

        Local: PSL (Pavilhão de Aulas de São Lázaro) - Sala a ser informada

FCHB67 Tópicos Especiais em Filosofia Moderna - Turma 01
        Terça das 14h50 às 18:30
        Profa. Mariana de Almeida Campos (campos.mariana@ufba.br)   

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo Colegiado e/ou docente 

FCHB74 Tópicos Especiais em Ética - Turma 01
        Quarta das 13h55 às 17h35
        Profa. Juliana Ortegosa Aggio (juliana.aggio@ufba.br)   

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo Colegiado e/ou docente 

https://dpsofia.ufba.br/sites/dpsofia.ufba.br/files/programa_topico_filosofia_politica_2022.1.pdf
https://dpsofia.ufba.br/topicos-especiais
https://dpsofia.ufba.br/sites/dpsofia.ufba.br/files/fchb67_topicos_especiais_em_filosofia_moderna_2022.1.pdf
https://dpsofia.ufba.br/sites/dpsofia.ufba.br/files/tef_fchb63_ci_ementa_e_programa.pdf
https://dpsofia.ufba.br/sites/dpsofia.ufba.br/files/ementa_topico_de_etica_20221_discentes.pdf
https://dpsofia.ufba.br/sites/dpsofia.ufba.br/files/tef_fchb63_ci_ementa_e_programa.pdf


FCHB55 Tutoria I

Marco Aurélio....................Turma 01
Juliana Aggio.....................Turma 02
Daniel Peres.......................Turma 03
Jarlee Salviano..................Turma 04
Giovanni Rolla....................Turma 05
Vinicius dos Santos.........Turma 06
Silvia Faustino...................Turma 07
Genildo Ferreira.................Turma 08
Gislene Vale........................Turma 09
Urânia Maia.........................Turma 10
Leonardo da Hora..............Turma 11

DISCIPLINAS PRÁTICAS: 

(para orientandos autorizados. Mais informações, clique aqui)

Disciplinas e Turmas - Departamento de Filosofia       10

FCHB56 Tutoria II

Marco Aurélio....................Turma 01
Juliana Aggio.....................Turma 02
Vinicius dos Santos........Turma 03
Genildo Ferreira................Turma 04
Urânia Maia........................Turma 05
Leonardo da Hora.............Turma 06

FCHB60 Monografia Bacharelado

Rafael Azize.......................Turma 01
Juliana Aggio.....................Turma 02
Jarlee Salviano.................Turma 03
Vinicius dos Santos........Turma 04
Gislene Vale.......................Turma 05

FCHC67 Monografia Licenciatura

Juliana Aggio.....................Turma 01
Kleverton Bacelar............Turma 02
Gislene Vale.......................Turma 03
Leonardo da Hora.............Turma 04

FCHB57 Tutoria III

Marco Aurélio....................Turma 01
Juliana Aggio.....................Turma 02
Jarlee Salviano.................Turma 03
Vinicius dos Santos........Turma 04
Leonardo da Hora.............Turma 05

FCHB58 Tutoria IV

Marco Aurélio....................Turma 01
Juliana Aggio.....................Turma 02
Daniel Peres.......................Turma 03
Jarlee Salviano..................Turma 04
Vinicius dos Santos.........Turma 05
Gislene Vale........................Turma 06
Leonardo da Hora..............Turma 07

https://colsofia.ufba.br/pre-matricula


OFERTA DE 5 VAGAS NAS DISCIPLINAS ABAIXO, DO PROGRAMA 

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (clique e veja programa*)

FCHB64 Tópicos Especiais em Filosofia Antiga** - Turma 01
        Quinta de 13:55 às 17:35
        Profa. Gislene Vale dos Santos (gislene.vale@ufba.br)

        Local: FCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) - Sala a definir

Disciplinas e Turmas - Pós em Filosofia             11

  Mais informações sobre as disciplinas da pós, clique aqui

 

*Disponivel também na página: https://ppgf.ufba.br/pt-br/cursos 

**O nome da disciplina no PPGF é Tópicos Especiais em Metafísica. Apenas o nome foi modificado para os

estudantes da graduação, de modo que a disciplina já será registrada como optativa no histórico dos

aprovados.

FCH641 Filosofia da Mente - Turma 01
        Segunda de 13:55 às 17:35
        Prof. Giovanni Rolla (rollagiovanni@ufba.br)

        Local: FCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) - Sala a definir

FCH643 Filosofia Política e Contemporaneidade - Turma 01
        Sexta de 13:55 às 17:35
        Prof. Malcom G. Rodrigues***

        Local: FCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) - Sala a definir

*** No sistema está registrado Prof. Marco Aurélio Oliveira por motivos administrativos.

FCHK36 TE de Estética - Turma 01
        Terça de 13:55 às 17:35
        Profa. Rosa Gabriella de C. Gonçalves (rosagabriella@ufba.br)

        Local: FCH (Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas) - Sala a definir

https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/ufba_ppgf_fchk49_2022.1_-_gislene_vale.pdf
https://colsofia.ufba.br/disciplinas-pos-graduacao
https://ppgf.ufba.br/pt-br/cursos
https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/ufba_ppgf_fch641_2022.1_-_giovanni_rolla.pdf
https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/ufba_ppgf_fch643_2022.1_-_malcom_g._rodrigues.pdf
https://ppgf.ufba.br/sites/ppgf.ufba.br/files/ufba_ppgf_fchk36_2022.1_-_rosa_gabriella_goncalves.pdf


EDCA01 Fundamentos Psicológicos da Educação - Turma 01
        Segunda 08:50 às 12:30
        Profa. Deise France M. A. Ferreira (deise.france@ufba.br)

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo departamento e/ou docente 

Disciplinas obrigatórias de outros departamentos             12

Devido a simultaneidade de disciplinas presenciais e on-line no semestre 2022.1,

compartilhamos as turmas* das disciplinas obrigatórias, ofertadas pelos departamentos

de Letras e Educação, para o nosso curso de Licenciatura, com o objetivo de facilitar o

acesso a esta informação pelo nosso estudante, neste momento de adaptação.

Lembramos que os componentes são de responsabilidade de seus respectivos

departamentos, as dúvidas devem ser encaminhadas, prioritariamente, a eles e o nosso

Colegiado se mantém à disposição para sanar questões que sejam do nosso

conhecimento ou contactar os responsáveis em caso de dificuldades de comunicação.

EDCA01 Fundamentos Psicológicos da Educação - Turma 03
        Terça de 07:00 às 10:40
        Prof. Felix Marcial Diaz (felixdiaz@ufba.br)

        Local: EDC (Faculdade de Educação) - Sala a definir

EDCA01 Fundamentos Psicológicos da Educação - Turma 06
        Quarta de 07:00 às 10:40
        Profa. Deise France M. A. Ferreira (deise.france@ufba.br)

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo departamento e/ou docente 

*Lembramos que sobras de vagas em outras turmas podem ser encontradas no período do Ajuste de

Matrícula

EDCA02 Organização da Educação Brasileira II - Turma 08
        Quinta de 18:30 às 22:10
        Prof. Gabriel Swahili S. de Almeida (swahili@ufba.br)

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo departamento e/ou docente 

EDCA11 Didática e Práxis Pedagógica I - Turma 03
        Terça de 08:50 às 12:30
        Prof. Roberto Luiz Machado (robmach@terra.com.br)

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo departamento e/ou docente 
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Fonte: Sistema Acadêmico da UFBA  e trocas de e-mails com os Departamentos

EDCA12 Didática e Práxis Pedagógica II - Turma 04
        Terça de 08:50 às 12:30 

        Prof. Mauricio Mogilka (mmogilka@ufba.br)

        Local: EDC (Faculdade de Educação) - Sala a definir

EDCA17 Didática e Práxis Pedagógica  em Filosofia I - Turma 01
        Terça de 13:55 às 17:35 + horário a combinar

        Prof. Eduardo David de Oliveira (eduardooliveira@ufba.br)

        Local: EDC (Faculdade de Educação) - Sala a definir

EDCA18 Didática e Práxis Pedagógica  em Filosofia II - Turma 01
        Quarta de 17:35 às 19:25 + horário a combinar

        Prof. Dante Augusto Galeffi (dgaleffi@uol.com.br)

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo departamento e/ou docente 

EDCA18 Didática e Práxis Pedagógica  em Filosofia II - Turma 02
        Quarta de 17:35 às 19:25 + horário a combinar

        Profa. Urânia Auxiliadora S.  Maia (urania.maia@ufba.br)

        Local: EDC (Faculdade de Educação) - Sala a definir 

EDCB80 Filosofia da Educação - Turma 03 (equivalente a EDC277)

        Quarta de 18:30 às 22:10
        Profa. Alessandra Carbonero Lima (alessandra.carbonero@ufba.br)

        Local: EDC (Faculdade de Educação) - Sala a definir 

LETE46 Libras - Turma 02
        Quarta de 10:40 às 12:30
        Prof. Docente a contratar

        Local: AVA (On-line) - link a ser informado pelo departamento e/ou docente 

Contatos

Departamento de Educação: edcdep@ufba.br

Coordenação Acadêmica de Letras: caeletras@ufba.br
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Matrícula Web 

(para alunos Veteranos)

01 a 06 de fevereiro, pelo SIAC Aluno Web.

Resultado: 08 de fevereiro

- O Guia de Oferta de Disciplinas 2022.1 será publicado em 31 de janeiro, no endereço:

   https://supac.ufba.br/guia-matricula-graduacao

- Mais informações: https://colsofia.ufba.br/web

Inscrição Remota

(para alunos Reingressantes 2022.1 e quem não fez a Matrícula Web)

10 a 16 de fevereiro, das 09h às 12h e das 14h às 17h (dias úteis)

Aluno(a) deve enviar e-mail para colsofia@ufba.br, com:

- Assunto: Inscrição Remota

- Nome completo

- Nº de matrícula

- Código e nome das disciplinas a ser inscrito(a)

Ajuste de Matrícula

(para quem fez Matrícula Web ou Inscrição Remota e Ingressantes)

17 a 22 de fevereiro, das 09h às 12h e das 14h às 17h (dias úteis)

Aluno(a) deve enviar e-mail para colsofia@ufba.br, com:

- Assunto: Ajuste

- Nome completo

- Nº de matrícula

- Código e nome das disciplinas para inclusão e/ou exclusão

Mais informações: https://colsofia.ufba.br/ajuste

Obs: Ainda não há definição sobre a data do retorno do atendimento presencial no

campus da FFCH/UFBA. Caso haja atendimento presencial neste período, informaremos

os horários e procedimentos.

Calendário Acadêmico da UFBA: https://supac.ufba.br/calendario-academico-0 

https://siac.ufba.br/SiacWWW/IncludeAlunoSelecionado_LogonSubmit.do
https://supac.ufba.br/guia-matricula-graduacao
https://colsofia.ufba.br/web
https://colsofia.ufba.br/ajuste
https://supac.ufba.br/calendario-academico-0
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Recebam nossas boas vindas ao Curso de Graduação em Filosofia da UFBA!

Ingressantes 2022.1: SISU, Egressos BI/CPL, Aldeados, Quilombolas, Pessoas Trans e

Refugiados não fazem Matrícula Web, pois são matriculados pela UFBA, nas disciplinas

informadas pelo Colegiado do Curso (podendo realizar alterações, no período do Ajuste),

a saber: FCHB42 História da Filosofia Antiga I, FCHB49 Introdução à Filosofia I-A e

FCHB51 Introdução à Lógica.  Vocês podem conferir no comprovante de matrícula,

disponível no SIAC Aluno Web.

Para saberem mais sobre o curso, acessem o Portal: www.filosofia.ufba.br. Clicando em

Graduação, vocês são direcionados para o site do Colegiado (www.colsofia.ufba.br) e

têm acesso às diversas informações sobre o curso, programas e a vida acadêmica.

Estamos disponíveis para dar orientações e tirar dúvidas pelo e-mail colsofia@ufba.br.

O atendimento presencial ainda terá horários e procedimentos divulgados.

Fiquem atentos aos teus e-mails, nossas redes sociais (@filosofianabahia) e no nosso

portal, pois em breve serão informados sobre a  Acolhida aos Calouros.

https://siac.ufba.br/SiacWWW/Welcome.do
https://filosofia.ufba.br/
https://colsofia.ufba.br/
mailto:colsofia@ufba.br
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Endereço completo com CEP;

Telefone celular (se houver);

Telefone residencial (se houver);

Estado civil;

Cidade e estado de nascimento;

Número do Salvador Card (caso haja mais de uma numeração no cartão, enviar

aquela com quantidade de dígitos menor).

Os Reingressantes são estudantes que concluíram o curso em uma das habilitações

(Licenciatura ou Bacharelado), no semestre anterior 2021.2, e reingressaram no curso

em 2022.1, em nova habilitação.

Ao solicitar inscrição remota (página 14), o(a) estudante Reingressante 2022.1
deve acrescentar os seguintes dados para atualização cadastral na nova

matrícula:

O(a)s estudantes com deficiência e/ou com necessidades educacionais especiais,

atendido(a)s pelo Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais

Especiais (NAPE), que tiverem dificuldades de acompanhar as atividades da turma,

deverão ter assegurados planos de estudo específicos a ser analisados pela

coordenação do curso quanto à viabilidade, ouvido o/a professor/a responsável,

mediante manifestação do NAPE e do(a) estudante ao Colegiado ou a(o) docente.

Se você se encaixa nesta situação e ainda não é atendido pelo NAPE, contacte com o

Núcleo: http://www.napeacessivel.ufba.br/ 

REINGRESSANTES

ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

http://www.napeacessivel.ufba.br/
http://www.napeacessivel.ufba.br/
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Pergunta 1: Gostaria de saber se o RU voltaria a funcionar.

Pergunta 2: Gostei de saber sobre a possibilidade de quebra de pré-requisito.

Gostaria de saber mais sobre essa assunto ou devo requerer ou sinalizar isso

quando eu enviar algum e-mail ao Colegiado relacionado a matrícula?

A quebra de pré-requisito entre disciplinas é possível quando ambas (aquela é pré-

requisito para disciplina "x" e a disciplina "x") são ofertadas no mesmo semestre e o

estudante irá se inscrever em ambas. O estudante consegue se matricular no

componente que é pré-requisito, na Matrícula Web, mas para se inscrever na

disciplina "x", deve solicitar quebra de pré-requisito e inscrição ao Colegiado, no

período de Inscrição Remota ou Ajuste de Matrícula.

Pergunta 4: Não observei na lista de disciplinas obrigatórias o componente

"Leitura e Redação de Texto Filosófico" que consta na grade como um

componente do segundo semestre.

No Plano de Contingência e Medidas de Biossegurança da UFBA informa que  Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil (PROAE) é responsável pela

formulação do Plano de Biossegurança referente aos Restaurantes Universitários. 

 No site da PROAE, consta realização de pesquisa junto aos estudantes

beneficiários para planejamento de reabertura do RU (Ondina) e seus Pontos de

Distribuição (Canela, Corredor da Vitória e São Lázaro). Mais informações devem ser

solicitadas à PROAE: proae@ufba.br .

Pergunta 3: Não tive como me inscrever nas aulas EAD nesses últimos semestres

mas pretendo retornar ao curso nesse primeiro semestre de 2022. Gostaria de

saber se existe algum problema por eu não ter feito a matrícula nos últimos

semestres.

Sem problemas. 

Por este componente ser de semestre par e as disciplinas do Departamento de

Filosofia serem oferecidas anualmente, a disciplina foi ofertada no semestre

anterior 2021.2 e deve ser disponibilizada em 2022.2.

https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/atividades-presenciais_plano_de_contingencia_e_medidas_de_biosseguranca.pdf
https://proae.ufba.br/
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