
Colegiado de Biotecnologia

ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – Matrícula 2021.1

COLEGIADO DE BIOTECNOLOGIA

Prezados(as) discentes e orientadores acadêmicos,

Seguem algumas recomendações para facilitar o processo de matrícula dos discentes de

Biotecnologia 2021.1.

 Reiteram-se as recomendações da Coordenação Acadêmica.

 Para realização das Orientações Acadêmicas sugerimos que os discentes agendem,

previamente,  com o orientador  acadêmico uma data e horário  dentro do período

estipulado  pela  CAC para  ocorrência  das  mesmas  (01 a  05/02/2021) e  que  o

discente  tenha disponível  na orientação o histórico  escolar  emitido  pelo  SIAC.  A

comunicação  com  seu  orientador  será  via  e-mail  ou  outro  meio  de

comunicação que tenha com seu Orientador

 A carga horária  total  dos componentes curriculares em que o discente  se

inscrever respeitará o limite de 408 horas para os alunos da graduação, salvo

em casos excepcionais, a critério do Colegiado do curso.

 É  recomendado  o  cumprimento  dos  componentes  curriculares  que  os  discentes

estão devendo de semestres anteriores.

 Na  matriz  atual  o  discente  deve  cursar  oito  disciplinas  optativas  (68  horas).

Recomenda- se que seja cumprida pelo menos 01 optativa (68 h) para os discentes

do 7º semestre e 02 optativas (68 h) para os discentes do 9º semestre.

 Os alunos poderão solicitar, por meio de formulário eletrônico, matrícula em
componentes curriculares que não estão disponíveis no SIAC WEB devido,
principalmente aos seguintes motivos: 1-Componentes curriculares ofertados
por  outros  cursos do  IMS que pertençam a  matriz  curricular  do  curso  de
origem do aluno; 2-Componentes curriculares ofertados por outros cursos que
não pertençam a matriz  curricular,  geralmente utilizado para fins de carga
horária de atividade complementar; 3-Componentes curriculares da matriz do
curso de origem do aluno que não estão listados no SIAC WEB por efeito de
ausência de pré-requisito, nesse caso o aluno deverá ter aberto o processo
de paralelismo com aprovação pelo Colegiado.
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 A  inscrição  em  componentes  curriculares  deve  ser  feito  via  WEB  nos  prazos

determinados pelo Calendário Acadêmico (05 a 10/02/2021).

 Nos  componentes  curriculares  com  duas  ou  três  turmas  práticas,  caso  haja

desequilíbrio no número de matriculados, faremos a realocação de alguns discentes

de  uma turma para  outra  seguindo  o  critério  de  menor  CA  e disponibilidade  de

horário.

 As  aulas  práticas  do  componente  curricular  IMS145  –  Biotecnologia  Aplicada  à

Industria  de Alimentos  e  Bebidas  serão ofertadas de maneira  presencial,  caso o

Comitê Covid autorize a realização das mesmas. Caso sejam autorizadas, daremos

prioridade de manter as duas turmas da sexta-feira. Se houver alta demanda, iremos

manter também a terceira turma prática da quinta-feira.

Atividades Complementares

Os discentes  devem cumprir  100 horas  de atividades  complementares  durante  o

período disponível para a integralização curricular. Segundo a IN 01/2012, Art. 2º, Parágrafo

único,  “Os alunos deverão realizar  atividades em pelo menos dois  grupos de atividades

acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão) ”. No início do semestre os discentes concluintes

serão convocados a apresentarem a documentação pertinente.

Componentes Optativos:

De  acordo  com  a  matriz  curricular  atual  o  discente  deve  cursar  544  horas  de

componentes curriculares optativos, o que corresponde a oito componentes de 68 horas.

Nesse semestre serão ofertados os componentes optativos e turma extra a seguir: IMS191 –

Fundamentos  de  Biotecnologia  Aplicados  à  Saúde,  IMSB72  –  Bioterismo,  IMSB71  –

Biorremediação, IMS190 – Metabolismo Microbiano, IMS185 – Botânica Econômica.
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Turmas Extras

 Serão ofertadas turmas extras dos componentes curriculares: IMS155 - Trabalho de
Conclusão  de  Curso  (10  vagas),  IMS051  –  Biofísica  (5  vagas)  e  IMS145  –
Biotecnologia Aplicada à Industria de Alimentos (10 vagas).

Orientações específicas por semestre: 

5º Semestre: O componente curricular “IMS048 – Metodologia do Trabalho Científico” foi

ofertado no semestre anterior e também será ofertado no próximo.

7º Semestre: O componente curricular “IMS149 - Desenvolvimento Sustentável” é ofertado

apenas em semestres ímpares, seguindo a matriz curricular atual. Portanto, o discente do

sétimo semestre que deseje fazer o Estágio Supervisionado fora da cidade, recomenda-se

cursar este componente junto com os discentes do nono semestre.

• É recomendado ao discente regular  desse semestre se matricular  em pelo menos um

componente optativo, para seguir regulamente a matriz curricular do curso.

9º  Semestre:  O componente  curricular  “IMS152  –  Inovação  Tecnológica  e  Propriedade

Intelectual”  passará  a  ser  ofertado  sempre  em semestres  ímpares  apenas,  seguindo  a

matriz curricular atual.

• É recomendado ao discente regular desse semestre se matricular em pelo menos dois

componentes optativos, para seguir regulamente a matriz curricular do curso.

MATRÍCULA REMOTA  

A matrícula REMOTA do curso de Biotecnologia será realizada no dia 19/02 (sexta-

feira) das 09:00h às 12:00h na sala virtual:  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ajuste-de-matricula-biotecnologia .

AJUSTE DE MATRÍCULA

O Ajuste de Matrícula do curso de Biotecnologia será realizado no dia 24/02 (quarta-

feira) das 14:00h às 17:00h na sala virtual:  

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ajuste-de-matricula-biotecnologia .
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Atenção: matrícula remota e ajustes de matrículas são destinados para os discentes que não

conseguiram realizar a matrícula WEB, tiveram problemas na alocação de turmas na matrícula

WEB, desejam realizar  ajustes em sua matrícula  e ou solicitar  componentes curriculares em

outros cursos.

SOLICITAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES (Formulário Eletrônico)

05/02  a  10/02/2021 -  Os  discentes  poderão  solicitar,  por  meio  de  formulário

eletrônico, matrícula em componentes curriculares que não estão disponíveis no SIAC WEB

devido,  principalmente  aos seguintes  motivos:  1-Componentes  curriculares  ofertados por

outros cursos do IMS que pertençam a matriz curricular do curso de origem do discente; 2-

Componentes  curriculares  ofertados  por  outros  cursos  que  não  pertençam  a  matriz

curricular,  geralmente utilizado para fins de carga horária de atividade complementar;  3-

Componentes curriculares da matriz do curso de origem do discente que não estão listados

no SIAC WEB por efeito de ausência de pré-requisito, nesse caso o discente deverá ter

aberto o processo de paralelismo com aprovação pelo Colegiado.

CRONOGRAMA

Observar as atualizações da Coordenação acadêmica.

OBS: Em caso de dúvidas, procure o seu orientador acadêmico.
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