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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 2021.1 - CURSO DE FARMÁCIA

Prezados (as) alunos (as),

Seguem as recomendações para realizar o processo de matrícula do curso de Farmácia
considerando  a  Resolução  04/2020  do  CONSUNI/UFBA,  a  qual  dispõe  sobre  um  semestre
regular e atividades acadêmicas em modalidade não presencial.

ORIENTAÇÕES  GERAIS:  Seguem  as  observações  descritas  pela  Coordenação
Acadêmica (consultar arquivo disponível na página do IMS).

As vagas dos componentes do 1º semestre são destinadas aos discentes com ingresso em
2020.1. Portanto, discentes de outros semestres serão desmatriculados, caso haja necessidade
de atendimento aos calouros.

Os  componentes  com indicação  de  práticas  presenciais  no  planejamento,  necessitam de
autorização do Comitê de Assessoramento do Coronavírus para sua liberação. 

Componentes  com  atividades  práticas  que  não  forem  autorizadas  pelo  Comitê  de
Assessoramento do Coronavírus, poderão ser serão cancelados, substituídos por optativas ou
adaptados para modo remoto.

 Componentes Optativos:

Neste semestre serão ofertados os componentes: 

IMS177-Fisiopatologia e Terapêutica (68h);
IMS 173 –  Cosmetologia  T  (68h) – A  disciplina  ocorrerá  de forma remota.  As aulas

práticas serão adaptadas para metodologias virtuais online. Havendo autorização para retomada
do ensino presencial ou híbrido, esta disciplina poderá ser cancelada.

IMS 062 - FARMÁCIA ADMINISTRATIVA (68h) -  A disciplina ocorrerá de forma remota.
Havendo autorização para retomada do ensino presencial ou híbrido, esta disciplina poderá ser
cancelada.

IMSF29 - FITOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA (68H) –  Opção a ser confirmada após
resposta  do  Comitê  COVID-19  para  aula  prática  presencial  de  Farmacognosia  I  e
Farmacobotânica;

IMS171-  FARMACOTÉCNICA HOMEOPÁTICA  (68H)  -  Opção  a  ser  confirmada  após
resposta  do  Comitê  COVID-19  para  aula  prática  presencial  de  Farmacognosia  I  e
Farmacobotânica;

IMS143  -  IMUNODIAGNÓSTICO  - Opção  a  ser  confirmada  após  resposta  do  Comitê
COVID-19 para aula prática presencial de Hematologia

 Componentes com Turma extra:

           Serão ofertadas mais 15 vagas (P3) para IMS016 – Química Orgânica lI (68 h). Esse é
um componente curricular do 3o semestre.

Serão ofertadas 05 vagas de IMS022 - Química Farmacêutica (102h).
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Serão ofertadas 07 vagas para IMS165 – Trabalho de Conclusão de Curso II (34 h). 
Serão ofertadas 04 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  de discentes na condição de prováveis concluintes.  Orienta-se que  apenas
alunos com esta condição deverão ser matriculados neste componente. 

 Crachás, Cartão de Vacinas e aulas da SCIH:

Os alunos que farão matrícula em IMS 101 - Estágio Supervisionado em Alimentos, IMS
104 - Estágio Supervisionado em Indústria Farmacêutica, IMS097-Estágio Supervisionado
em Farmácia (170 h) e  IMS105 - Estágio Supervisionado Final (340 h)  devem regularizar o
cartão  de  vacina,  pois  não  farão  práticas  senão  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:

1º Semestre:

Todos  os  componentes  serão  ofertados  de  forma  remota,  com exceção  de  Anatomia
Humana em que foi solicitado autorização para aulas práticas presenciais. Sendo assim, as aulas
de Anatomia  Humana no semestre  2021.1  poderão também ser  transformadas para  sistema
remoto com ajuste no número de vagas e turmas práticas.

As vagas do componente Metodologia do Trabalho Científico estão sendo oferecidas com
a  turma  de  Biotecnologia  nos  seguintes  horários:  Quarta-feira  (07:00-8:50hs)  e  Quinta-feira
(10:40-12:30hs).

3º Semestre:

Todos  os  componentes  serão  ofertados  de  forma  remota,  com  exceção  de
Farmacobotânica em que foi solicitado autorização para aulas práticas presenciais. Sendo assim,
a  oferta  de  Farmacobotânica  no  semestre  2021.1  poderá  ser  cancelada  e  substituída  por
Optativa.

5º semestre:
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Todos os componentes serão ofertados de forma remota, com exceção de Farmacognosia
I em que foi  solicitado autorização para aulas práticas presenciais.  Sendo assim, a oferta de
Farmacognosia I no semestre 2021.1 poderá ser cancelada e substituída por Optativa.
 
7º Semestre

Todos os componentes serão ofertados de forma remota, com exceção de Tecnologia de
Alimentos e Hematologia em que foi solicitado autorização para aulas práticas presenciais. Sendo
assim, caso a oferta de Hematologia no semestre 2021.1 não seja permitida, o componente será
substituído por optativa e para Tecnologia de Alimentos, será realizada adequação para modelo
remoto com ajuste no número de vagas e turmas práticas.

Não será oferecido o componente: Farmacotécnica II.
Serão oferecidas 7 vagas de Atenção Farmacêutica aos discentes irregulares com entrada

em 2015.1 e 2016.1. Portanto, discentes de outros semestres serão desmatriculados. Esta oferta
depende de autorização do Comitê COVID-19, liberação dos campos de prática e poderá ser
cancelada, caso existam problemas ainda presentes com a pandemia no início das atividades
presenciais.  O horário no SIAC está a combinar,  mas as aulas ocorrerão da seguinte forma:
Teórica (a combinar) e práticas (opções a serem definidas com os docentes responsáveis): nas
segundas-feiras  (10:40-12:30hs)  e  Quartas-feiras  (10:40-12:30hs)  ou  terças-feiras  (10:40-
12:30hs) e quintas-feiras (10:40-12:30hs). Os alunos que não puderem cursar nestes horários
serão desmatriculados.

A oferta de Organização e Supervisão da Produção vai ser confirmada após resposta do
Comitê COVID-19 para as atividades presenciais do Estágio de Indústria. A disciplina ocorrerá de
forma  remota.  Havendo  autorização  para  retomada  do  ensino  presencial  ou  híbrido,  esta
disciplina poderá ser cancelada.

9º semestre 

Para  os  estágios,  foi  solicitado  autorização  ao  Comitê-COVID  para  realização  das
atividades presenciais.  Sendo assim,  a  oferta  destes  componentes  no semestre  2021.1  está
aguardando parecer desta Comissão.

Os horários cadastrados no sistema para IMS097-Estágio Supervisionado em Farmácia
(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 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 docentes responsáveis pelos componentes agendarão horário de reunião com os
discentes matriculados.

Os estágios de Alimentos e Farmácia serão modulados, ou seja, o aluno cumprirá a carga
horária de um estágio (IMS101 ou IMS097) até metade do semestre, e a partir de então iniciará
as atividades do outro estágio. As atividades de IMS101-Estágio Supervisionado em Alimentos
(170 h) e IMS097-Estágio Supervisionado em Farmácia (170 h) serão realizadas em campos
externos, sob supervisão indireta do docente responsável e existem turnos específicos para cada
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Campo  conveniado.  Para  conseguir  cumprir  a  carga  horária,  faz-se  necessário  20  horas
semanais por ciclo.

As atividades de  IMS104-Estágio Supervisionado em Indústria Farmacêutica (170 h)
serão  realizadas  no  IMS,  nos  laboratórios  06  e  109,  sob  supervisão  direta  do  docente
responsável.

Este componente curricular só será ofertado mediante autorização do comitê COVID-19 da
UFBA.

As  atividades  serão  presenciais  nas  instalações  do  IMS/UFBA.  Objetivando  melhores
condições de biossegurança para os envolvidos, os horários das atividades sofrerão adaptações.
Além  disso,  duas  sub  turmas  serão  criadas  e  alocadas,  simultaneamente,  em  diferentes
laboratórios. A matrícula ocorrerá normalmente nas turmas E01 e E02 e após isso, os professores
criarão as sub turmas que serão fixas até o final do semestre. 

Diante disto, a configuração do componente será:

• E01: Segundas e Terças Feiras – Horário: 7:00h as 12:00h;
o E01 A: Laboratório 109 – 4 Alunos;
o E01 B: Laboratório 06 – 3 Alunos;
• E02: Segundas e Terças Feiras – Horário: 13:00h as 18:00h;
o E02 A: Laboratório 109 – 4 Alunos;
o E02 B: Laboratório 06 – 3 Alunos.

Esta  configuração  poderá  ser  remodelada  (segunda-manhã/terça-tarde  ou
segunda-tarde/terça-manhã)  pelos  docentes  responsáveis  e  Colegiado  de  acordo  com  a
disponibilidade de horários dos demais estágios e campos práticos externos à UFBA.

 Embora não existir previsão de alterações nos dias e horários que serão ofertados
este estágio, a critério dos docentes responsáveis em consonância com o Colegiado
de Farmácia, os mesmos poderão sofrer alterações;

 A  depender  das  condições  sanitárias  no  decorrer  do  oferecimento  deste
componente curricular, o mesmo poderá ser cancelado;

 Qualquer suspeita de síndrome gripal de um dos participantes deste componente
curricular (discentes e docentes) poderá provocar suspenção temporária do estágio;

 Diagnóstico positivo de COVID-19 por parte de um dos participantes deste estágio
(discentes e docentes) poderá provocar suspenção ou cancelamento do estágio;

 Os participantes deverão seguir todas as normas de biossegurança estabelecidas
pelo IMS/UFBA e Colegiado de Farmácia para oferecimento do estágio.

IMPORTANTE!  Os discentes que cursarem o componente obrigatório  IMS161-Trabalho
de Conclusão de Curso I (TCC I-34 h) e IMS163-Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC I-
34 h) deverão buscar um professor orientador.

Alunos indicados como prováveis concluintes
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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. Matrícula WEB – 05 a 10/02/2021;

1. Solicitação de Componentes Curriculares no Formulário Eletrônico:  1. Matrícula remota -
12/02 a 17/02/2021 (até 18:00h) e; 2. Ajuste - no dia 23/02/2021 (até 18:00h);

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

3. Abertura  de  processo  para  cursar  componentes  em  paralelo  com  o  pré-requisito  até
26/02/2021 no NURA (imsnupac@ufba.br)

4. Matrícula remota e ajustes: 18 a 26/02/2021.

PERÍODO ATIVIDADE

Até 22/12/20 Divulgação dos horários e orientações para discentes no site
do IMS

01 a 05/02/21 Orientações acadêmicas
18 a 22/02/2021 Matrícula  remota  –  análise  dos  pedidos  realizados  em

formulário até 17/02/21
24 a 26/02/21 Ajuste  de  matrícula  –  análise  dos  pedidos  realizados  em

formulário do dia 23/02/21

Início das aulas – 22/02/2021 - Término das aulas – 12/06/2021.

Bom Recesso!
Colegiado do Curso de Farmácia.
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