SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO ACADÊMICA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO E DE REGISTROS ESTUDANTIS

PROCESSO SELETIVO ALDEADOS, QUILOMBOLAS, PESSOAS TRANS E REFUGIADOS

AVISO
Todos os candidatos das chamadas abaixo relacionadas devem acessar o Sistema
Siscon de 05/02 a 11/02/2021 para verificar se existe a necessidade de reenviar
algum documento. Para isso, acesse o link abaixo, entre com seu usuário e senha e
confirme seus dados cadastrais. Na tela seguinte, clique em Consultar e depois em
Consultar Inscrição. Você visualizará a situação de cada um dos documentos
anexados no sistema.
Lembramos da importância de digitalizar o documento sem cortes de informações
e em frente e verso quando houver. A foto deve ser atual, Certidão de Quitação
Eleitoral emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral e as Certidões especificas de cada
categoria devem seguir o que solicita o edital de matrícula.
Link 2020.1 - 3a chamada
Link 2020.2 - 1a chamada
Para os candidatos que possuem pendência na documentação, informamos que o
Conselho Acadêmico de Ensino autorizou a prorrogação do prazo de envio do
Histórico Escolar e Certificado do ensino médio em virtude do fechamento das
escolas por conta da pandemia. Nesses casos, haverá inscrição em componentes
curriculares no semestre 2021.1, desde que o candidato apresente um documento
válido do ensino médio. Caso haja pendências de outros documentos, a inscrição
em componentes não será realizada.
Os candidatos que tiveram a documentação acolhida em sua totalidade, devem
acessar o site https://siac.ufba.br/ e cadastrar-se para ter acesso a inscrição em
Componentes Curriculares. As aulas se iniciam em 22/02/2021, conforme Agenda
Acadêmica - 2021.1 (disponível
em https://supac.ufba.br/sites/supac.ufba.br/files/nova_agenda_academica_201
21.1_26.01.21.pdf ).
Os candidatos que não tiveram inscrição em componentes curriculares ou que
tiverem algum problema no acesso ao SIAC devem procurar o colegiado do seu
curso.
https://ufbaemmovimento.ufba.br/sites/ufbaemmovimento.ufba.br/files/uso_do
_ambiente_virtual_de_aprendizagem_ufba_integrado_a_plataformas_de_ensinov
3.pdf
Orientação para
digitalização https://ingresso.ufba.br/sites/ingresso.ufba.br/files/orientacao_para
_uso_do_aplicativo_office_lens.pdf
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