
    
 

 
ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – NUTRIÇÃO - MATRÍCULA 2020. 1 

 

Prezados discentes e orientadores acadêmicos,  

 

Leiam atentamente as ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS GERAIS para o semestre 2020.1, 

emitidas pela Coordenação Acadêmica do IMS, para fa cilitar o processo de matrícu-

las.  

• Orientações acadêmicas:  09 a 13/12/2019..  

É essencial que vocês procurem o orientador acadêmico e agendem um horário de 

atendimento. Alunos cujos orientadores estejam afastados e/ou tiverem dificuldade 

de entrar em contato com o mesmo, favor procurar a coordenação de curso para o 

apoio nessa etapa. 

•••• Abertura do processo para cursar componente em para lelo com o pré-requi-

sito  :02/12/2019 a 05/02/2020  

•••• Matrícula WEB: 15 a 19/01/2020. 

•••• Divulgação dos resultados na WEB – 22/01/2020. 

•••• Matrícula Presencial:  23/01/2020 das 08:30 às 11:30 e 14:00 às 17:00h.  

•••• Ajuste de Matrícula  04/02/2020 das 08:30 às 11:30 e 14:00 às 17:00h.  

•••• É responsabilidade do aluno se programar para uma eventual necessidade de estar 
presente nos dias de matrícula presencial e ajuste. Não serão realizadas matrícu-
las e ajustes por e-mail ou telefone.  

 INÍCIO DAS AULAS –  03/03/2020  

 TÉRMINO DAS AULAS –  11/07/2020 

Componentes optativos : Neste semestre serão ofertados sete componentes opta-
tivos. Os componentes são:  
 

IMSA51 - Informática Aplicada à Saúde com EPI-INFO - Prof.ª Danielle 68h 
IMS040 - Educação em Saúde Prof. Adriano (Deixar a manhã de quinta-feira 
livre para as aulas práticas) 

68h 

IMSB79 - Patologia Especial - Prof.ª Gilvanéia Silva 68h 
IMS007 - Direitos Humanos e Saúde - Prof. Subst. Marciglei 68h 
IMS268 - Libras - Língua Brasileira de Sinais - Prof.ª Nayra 34h 
IMS176 - Bromatologia II - Prof. substituto Manoela 68h 
IMSF10 - Noções de Primeiros Socorros - Prof. Miqueias 34h 

 



    
 

Componentes Livres : Solicitamos vagas nestes componentes, caso você deseje 
algum outro, favor solicitar na planilha e comparecer na presencial para efetuar a 
matrícula. 
 

IMS054 - Microbiologia Indust. e Controle de Qualidade- Prof.ª Patrícia Leal 68h (T:34h/P:34h) 
IMS090 - Educação e Vigilância em Saúde Prof. José Patrício 68h (T:68h) 
IMS192 - Tópicos especiais em genética Pf.ª Patricia Freitas  68h (T:68h) 
IMS179 - Cidania e Políticas Públicas - Prof. José Patrício 34h (T:34h) 
IMS012 - Imunologia I - Prof. Guilherme 68h (T:34h/P:34h) 
IMSC03 - Oficina de Preparo de Soluções Prof. Mariluze 17h (p:17h) 
IMSC02 - Oficina de Microscopia- Prof. Alisson  17h (p:17h) 
IMS223 - Teorias e Sistemas Psicológicos I Prof.ª Daniela Goulart 68h (T:68h) 
IMS035 - Antropologia Filosófica Prof.ª Raquel Souzas 68h (T:68h) 
IMS234 - Indivíduo e Cultura - Prof.ª Raquel Souzas 68h (T:68h) 
IMS072 - Toxicologia T Prof.ª Substituta Kelle Oliveira 68h (T:68h) 
IMS148 - Agroindústria e Agronegócio T- Prof. Orlando 34h (T:34h) 
IMS026 - Estudos de Células Tronco - Prof. Bruno Bastos 34h (T:34h) 
IMSC36 - Seminários Livres Prof.ª Fernanda 34h (T:34h) 
IMSC10 - Seminários Interdisciplinares em Vigilância e Saúde - Prof.ª Ana Ca-
rolina da Cunha Rodrigues  

17h (p:17h) 

 
 

● 3º semestre  

Se matricular nos componentes previsto no semestre e cursar componentes optativos e/ou 

livre à escolha do aluno. 

 

● 5º semestre  

  Se matricular nos componentes previsto no semestre e cursar componentes 

 optativos e/ou livre à escolha do aluno.  

 O componente IMSE90 PLANEJ FÍSICO FUNCIONAL DE UNID DE ALIMEN  será 

ofertada para o 5° e o 7° conjuntamente, assim os alunos do 5° semestre devem se matri-

cular nas práticas que ocorrerão às quintas pela manhã (P3 ou P4) 

 As práticas dos componentes IMSE89 Nutrição Clínica na Atenção Básica e 

IMSE88 - Nutrição Materna em sua grande maioria ocorrem nos cenários de prática (uni-

dades de saúde da família ou unidades básicas de saúde) e as aulas são a cada 15 dias, 

realiando um rodizio entre as disciplinas. Diante disso, vocês deverão selecionar os com-

ponentes práticos do mesmo dia para se matricularem (ex: IMSE88 P1 + IMS E89 P2;  

IMSE88 P2 + IMS E89 P1;  IMSE88 P3 + IMS E89 P4;  IMSE88 P4 + IMS E89 P3) 

 

 



    
 

●  7º semestre  

O componente IMSE90 PLANEJ FÍSICO FUNCIONAL DE UNID DE ALIMEN  será 

ofertada para o 5° e o 7° conjuntamente, assim os alunos do 7° semestre devem se matri-

cular nas práticas que ocorrerão às quartas pela manhã (P1 e P2). 

O componente IMSE98 - Nutrição Clínica na Alta Complexidade, as atividades prá-

ticas serão realizadas  Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), a cada 15 dias, 

conforme cronograma que será apresentado pelas docentes. No início do semestre de 

20120.1 os alunos deverão entregar a docente responsável da disciplina, uma fotocópia do 

cartão de vacina para comprovar que seus esquemas vacinais estão em dia. Orientamos 

que todos os alunos dirijam-se a Unidade Básica de Saúde do seu bairro para que seja 

feito esta conferência. Em casos de vacinas em atraso, favor colocar em dia, pois o não 

cumprimento desta atividade impede a vivência no campo de prática (HGVC). 

 

● 9º semestre  

Se matricular nos componentes previsto no semestre. 

Atividades Complementares: Os acadêmicos devem cumprir o mínimo de 200 horas de 

atividades complementares para protocolar os comprovantes na secretaria acadêmica no 

semestre de 2020.1. Estas atividades estão previstas na Instrução normativa 01/2018 (Va-

lidação de carga horária das atividades complementares disponível no link: 

http://www.ims.ufba.br/sites/ims.ufba.br.  

 

 

ATENÇÃO: Após a matrícula, a coordenação poderá rea lizar ajustes para alocação 

de todos os discentes, caso seja necessário.  

 

 

 

 

 
Profª. Poliana Cardoso Martins 

Coordenadora do Colegiado de Nutrição 
IMS/CAT- UFBA.  


