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Colegiado de Farmácia  

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 2020.1 - CURSO DE FARMÁC IA 
 
 
Prezados (as), 
 

Seguem as recomendações para realizar o processo de matrícula dos discentes do curso 
de Farmácia. 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 

• Componentes Optativos: 
 
De acordo com a matriz atual o aluno deve cursar 272 horas de componentes curriculares 

optativos, o que correspondem a quatro componentes optativos de 68 horas. Nesse semestre 
serão ofertados os componentes:  

 
IMSA51-Informática Aplicada à Saúde com EPI-INFO (6 8h); 
IMSE73-Fundamentos de Nanociências e Nanotecnologia  (34h); 
IMSA99-Semiologia farmacêutica (34h); 
IMS268 Libras - Língua Brasileira de Sinais (34h); 
IMS173 - Cosmetologia T (68h); 
IMS175 - Química de Produtos Naturais (68h); 
IMS176 - Bromatologia II (68h) 
IMS 167 – Análise sensorial 
 
 
Recomenda-se que esses componentes optativos sejam integralizados prioritariamente até 

o oitavo semestre, pois a partir do nono, a prioridade é o cumprimento da carga horária de estágio 
supervisionado. 

 
 

• Componentes com Turma extra: 
 

           Serão ofertadas 15 vagas para IMS096 – Microbiologia e Imunologia Clínica (68 h) .  
 
Serão ofertadas mais 20 vagas (P3) para IMS016 – Química Orgânica lI (68 h) . Esse é 

um componente curricular do 3o semestre, e a decisão de ofertá-lo neste momento deve-se à 
solicitação prévia de discentes. Orienta-se que as vagas destinam-se aos discentes solicitantes 
com esta pendência. 

 
Serão ofertadas 03 vagas para IMS165 – Trabalho de Conclusão de Curso II (34 h) . 

Esse é um componente curricular do 10o semestre e a decisão de ofertá-lo neste momento é 
resultado de solicitação prévia discentes na condição de prováveis concluintes. Orienta-se que 
apenas alunos com esta pendência deverão ser matriculados neste componente.  
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Serão ofertadas 03 vagas para IMS105– Estágio Supervisionado Final  (340 h) . Esse é 
um componente curricular do 10o semestre e a decisão de ofertá-lo neste momento é resultado 
de solicitação prévia discentes na condição de prováveis concluintes. Orienta-se que apenas 
alunos com esta pendência deverão ser matriculados neste componente.  

 
 

• Crachás, Cartão de Vacinas e aulas da SCIH: 
 
Os alunos que farão matrícula em IMS094-Atenção Farmacêutica (102 h), IMS105 - 

Estágio Supervisionado Final (340 h) e IMS097-Estágio Supervisionado em Farmácia (170 
h) devem regularizar o cartão de vacina, pois não farão práticas nos hospitais e unidades de 
saúde se não estiverem com as vacinas devidamente atualizadas.  

Os alunos que forem alocados em estágios relacionados à Fundação Pública de Saúde de 
Vitória da Conquista/ Hospital Municipal Esaú Matos precisarão assistir à aula do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Os estudantes devem procurar os orientadores de 
estágio para verificar as datas disponibilizadas pelo Hospital. 

Os discentes deverão usar crachás  (cartão de identificação) nos campos de estágio. Os 
crachás deverão ser solicitados pelos orientadores de estágio à Secretaria dos Colegiados. O 
docente responsável pelo componente deverá informar o prazo de validade do crachá à 
secretaria, conforme o final das atividades programadas de estágio. Após este período, os 
crachás deverão ser entregues ao docente responsável pelo componente de Estágio 
Supervisionado. 
 
 
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS: 
 
3º Semestre: 
 
O componente IMS082 -Química Analítica I (P2)  será ofertado com aulas às sextas-feiras das 
14:50 às 18:30 h. 
 
 
7º Semestre 
 

Será ofertado o componente curricular IMS094-Atenção Farmacêutica (102 h)  com aulas 
teóricas às terças-feiras das 16:40 h às 18:30h. Serão oferecidas 6 turmas práticas. As aulas 
práticas ocorrerão na Farmácia Escola e Hospital Geral de Vitória da Conquista. 

 
 

 
9º semestre  
 

Os horários cadastrados no sistema para IMS097-Estágio Supervisionado em Farmácia  
(170 h), IMS104-Estágio Supervisionado em Indústria Farmacêu tica (170 h) e para IMS101-
Estágio Supervisionado em Alimentos  (170 h) não  correspondem propriamente aos horários 
em que os estágios acontecerão. Tais horários serão combinados com os docentes no primeiro 
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dia de reunião de estágio, quando os alunos serão distribuídos nos diversos campos de estágio 
com convênio firmado com o IMS . Os alunos serão alocados nos campos de estágio que 
autorizarem o recebimento de discentes após solicitação do Colegiado de Farmácia.  

 
Os estágios de alimentos e indústria farmacêutica serão modulados, ou seja, o aluno 

cumprirá a carga horária de um estágio (IMS101 ou IMS104) até metade do semestre, e a partir 
de então iniciará as atividades do outro estágio. As atividades de IMS104-Estágio 
Supervisionado em Indústria Farmacêutica (170 h) serão realizadas no IMS, no laboratório 06, 
sob supervisão direta do docente responsável. As atividades de IMS101-Estágio 
Supervisionado em Alimentos  (170 h) serão realizadas em campos externos, sob supervisão 
indireta dos docentes responsáveis e existem turnos específicos para cada Campo conveniado. 
Para conseguir cumprir a carga horária, faz-se necessário mínimo de 18 horas semanais por 
ciclo. 

 
Os horários de segunda-feira, terça, quarta, quinta (integrais) e sexta-feira no turno da 

manhã devem ficar reservados até alocação dos discentes nas turmas de estágio. Os horários 
das reuniões semanais  na UFBA referentes aos estágios do 9° semestre (Indústria 
Farmacêutica-IMS104, Alimentos-IMS101 e Farmácia-IM S097) foram previamente 
determinados, sendo as reuniões realizadas das 16:40 às 18:30 horas, respectivamente, nas 
segundas, terças e quartas-feiras. Os estudantes que efetivarem a matrícula nestes componentes 
curriculares devem reservar estes horários para as reuniões. 

 
IMPORTANTE! Os discentes que cursarem o componente obrigatório IMS161-Trabalho 

de Conclusão de Curso I (TCC I-34 h) deverão buscar um professor orientador. 
 
 

Alunos indicados como prováveis concluintes 
 
 

Atividades Complementares 
 
Os alunos devem cumprir 100 horas de atividades complementares. Segundo a Instrução 

Normativa-IN 01/2015, Art. 2º, Parágrafo único, “Os alunos deverão realizar atividades em pelo 
menos dois grupos de atividades acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão)”. A Instrução 
Normativa referente às atividades complementares encontra-se disponível na página do IMS. É 
obrigação do discente a ciência da IN 01/2015 e encaminhar a documentação de atividades 
complementares em tempo hábil quando o Colegiado de Farmácia solicitar. 

 
 

CRONOGRAMA 
 

1. Orientações acadêmicas - Período de 09 a 13/12/2 019. 

2. Matrícula WEB  – 15 a 19/01/2020. 

3. Divulgação dos resultados na WEB – 22/01/2020. 
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4. Solicitação de Componentes Curriculares (Formulá rio Eletrônico): 15 a 19/01/2020. 

5. Você receberá e-mail confirmando solicitações de  componentes (Formulário Eletrônico). Caso 
não receba o receba, entrar em contato através do e -mail nusec@ufba.br. 

6. Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-requisito de 02/12/2019 a 
05/02/2020 na Secretaria Acadêmica/NUPAC (ressaltam os que esta solicitação também deve ser 
feita em Formulário Eletrônico – acima mencionado).  

7. MATRÍCULA PRESENCIAL e AJUSTES DE MATRÍCULAS :  

8.   

PERÍODO ATIVIDADE  

 09/12/2019 Divulgação dos horários e orientações para discentes no site do IMS 

09 a 13/12/2019 Orientações acadêmicas 

Matrícula presencial 

28/01/2020 
(terça-feira) 

manhã 
 

Cada Colegiado fará seu cronograma de atendimento para ajustes e 
matrícula presencial para esta semana, sendo responsável por ampla 
divulgação dos horários de atendimento entre seus alunos.  

Ajustes de matrícula 

04/02/2019 
(terça-feira) 

manhã 

Cada Colegiado fará seu cronograma de atendimento para ajustes e 
matrícula presencial para esta semana, sendo responsável por ampla 
divulgação dos horários de atendimento entre seus alunos.  

 

Início das aulas – 02/03/2020 - Término das aulas –  11/07/2020. 

 

Bom Recesso! 
Colegiado do Curso de Farmácia. 


