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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA NO SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR (SLS) 

Prezados/as estudantes, 

Entre os dias 31/08 e 03/09 terá início o processo da matrícula WEB do Mestrado e Doutorado da 

UFBA. Se possível recomendamos que desde hoje criem seu usuário no sistema SIGAA, pois é lá que 

entre esses dias indicados todos deverão entrar para fazer sua matrícula online. Para criar seu 

usuário todos deverão acessar o endereço https://sigaa.ufba.br/sigaa/  - e acessar no canto inferior 

direito da tela o campo ALUNO, Cadastre-se.  

Enviamos por e-mail a lista de alunos de Mestrado e Doutorado do nosso programa para garantir o 

acesso número de matrícula e assim poder criar seu usuário e senha no sistema SIGAA. Caso não 

tenho recebido pode nos pedir no e-mail pgedu@ufba.br. No momento em que vocês procederem 

para a página de cadastro do SIGAA vai ser pedido esse número de matrícula, o nível de Mestrado ou 

Doutorado, o CPF, o Nome, o RG (caso comece com o número zero colocar ou não o "0" na frente 

pode fazer diferença), a Data de nascimento, o e-mail, o semestre inicial para o qual entraram. Se 

qualquer um desses dados estiver diferente dos que estão registrados no nosso sistema vocês não 

vão conseguir cadastrar o usuário e senha. Caso isso aconteça pedimos que nos envie para o e-mail 

pgedu@ufba.br cada um desses dados da forma como vocês estão colocando eles para que 

possamos modificá-los em nosso sistema e deixar exatamente iguais. Caso persista algum erro 

provavelmente já não será uma questão do Programa e sim de Informática, de forma que os 

problemas deverão ser encaminhados ao e-mail helpdesk@ufba.br.   

A UFBA suspendeu a matrícula realizada no semestre de 2020.1, que se encontra suspenso em razão 

da portaria 103/2020. Portanto, ainda que no semestre 2020.1 algum aluno tenha realizado sua 

matrícula em alguma turma específica, essa matrícula não estará garantida para o Semestre Letivo 

Suplementar.  Não há escalonamento no sistema de matrícula do SIGAA, de forma que garantirão as 

vagas aqueles que primeiro fizerem as solicitações no sistema. Portanto, não há garantia de vaga 

para estudantes em uma turma específica.  

Ao acessar seu ambiente online no SIGAA, nos dias 31/08 a partir das 13h até o dia 03/09 entre as 

opções de uma das abas superiores da esquerda aparecerá a opção para fazer sua matrícula online. 

Escolham entre Disciplinas ou Atividades, conforme o caso. (Aos estudantes que não desejarem 

seguir nenhuma disciplina nesse Semestre Suplementar é recomendado realizar a matrícula na 

Atividade complementar EDC790 - PESQUISA ORIENTADA para facilitar o vínculo formal com a 

pesquisa e o orientador, em especial os alunos bolsistas).  

Projeto de Dissertação é disciplina exclusiva para alunos do Mestrado, e Projeto de Tese I exclusiva 

para alunos do Doutorado. 
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Faça sua escolha após consultar o quadro da oferta de disciplinas do SLS que informaremos em 

breve e estará disponível no site do PPGE em http://www.pgedu.faced.ufba.br/pt-br/discentes-1. 

Eventuais retificações no quadro com troca de dias e horários poderão ocorrer e serão informadas. 

Busque o botão de adicionar turmas.  Confirme que as turmas estão corretas e busque o botão de 

confirmar matrícula. Confirme sua matrícula e o procedimento estará realizado.  

A matrícula ainda deverá ser aprovada pelo nosso Programa, e após esse procedimento você terá 

acesso ao seu comprovante de matrícula pelo seu sistema. 

ATENÇÃO - EM HIPÓTESE ALGUMA DEVEM SER SELECIONADAS AS SEGUINTES TURMAS, CASO 

CONTRÁRIO, AS MATRÍCULAS SERÃO EXCLUÍDAS POSTERIORMENTE, POR SE TRATAR DE TURMAS DO 

INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO: 

PGEDU000000004 - PROJETO DE TESE I (PÓS-GRADUAÇÃO): 

A turma 08 em que estará marcado que o local é PETROLINA e as docentes são THERESINHA 

GUIMARAES MIRANDA (68h) e ANDREIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA (68h) Quinta pela manhã.  

 

EDC603/20151 - EDUCACAO, SOCIEDADE E PRAXIS PEDAGOGICA (PÓS-GRADUAÇÃO) 

A turma 05 em que estará marcado que o local é PETROLINA e a docente é MARIA INEZ DA SILVA DE 

SOUZA CARVALHO (68h) Sexta pela manhã. 
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