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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS DA GRADUAÇÃO – Matrícula  Semestre Letivo 2021.1

COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO

Leia atentamente todas as orientações gerais emitidas de Coordenação Acadêmica

CRONOGRAMA

1. Orientações acadêmicas - Período 01 a 05/02/2021

2. Matrícula WEB –  05 a 10/02/2021

3. Solicitação  de  Componentes  Curriculares  no  Formulário  Eletrônico:  12/02  a
17/02/2021 (até 18:00h) e no dia 23/02/2021 (até 18:00h).

4. 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.

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

6. Matrícula Remota e Ajustes de Matrícula – 18 a 26/02/2021. 

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

Orientações Nutrição

 Ofertaremos os componentes curriculares regulares com algumas adaptações para
todos  os  semestres.  Fiquem  atentos  aos  componentes  previstos  no  quadro  de
horários.

 O componente IMSE90 - Planejamento Físico Funcional de Unidade de Alimentação e
Nutrição será ofertado para o 3º e 7º semestres, orientamos que os alunos façam a
matricula nas turmas definidas para o seu semestre.

IMS/UFBA, Prédio Administrativo - Rua Hormindo Barros, 58 – Quadra 17 – Lote 58 – Bairro Candeias 
Vitória da Conquista – BA - CEP 45.029-094

Tel. / Fax: (77) 3429-2709     E-mail: coordenacaoacademica@ufba.br     Home Page: www.ims.ufba.br



Coordenação Acadêmica de Ensino
               

 Caso  vocês  desejem pegar  algum componente  livre  em outros  curso  do  IMS,  a
solicitação deve ser realizada pelo Formulário Eletrônico.

 As solicitações de ajuste de matricula, também devem ser realizada pelo Formulário
Eletrônico.

 Durante  o  ajuste  a  coordenação  do  curso  disponibilizará  alguns  horários  para
atendimento  aos  alunos  numa  sala  virtual.  A  organização  dos  horários  de
atendimento será realizada com o apoio dos representantes discentes no momento
do ajuste.

 Lembramos que a coordenação do curso tem autonomia para realizar modificações
de turmas caso observe matriculas realizadas de forma inadequadas.

 Atenção: Não esqueçam de conferir seu comprovante de matricula após a matricula
web, a matricula remota e o ajuste.

Sabemos que este momento tem trazido muita sobrecarga, ansiedade e sofrimento.
Estamos nos adaptando à realidade do ensino remoto e todos esperamos o retorno das
atividades presenciais de forma segura, mas por enquanto vamos buscar a serenidade,

paciência e boa vontade que tudo vai se organizando. 

O colegiado está aqui para apoiar vocês neste processo. 

Temos certeza que tudo vai dar certo.

Um ótimo 2021 para todos nós.

Coordenação Acadêmica de Ensino - CAC
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