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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – Matrícula Semestre Suplementar

COLEGIADO DE BIOTECNOLOGIA

Prezados(as) discentes e orientadores acadêmicos,

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

2020.1.

 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  (31/08  a  03/09) e  que  o  discente  tenha  em  mãos  no  momento  da

orientação, o histórico escolar emitido pelo SIAC.

 Recomenda-se que os discentes sejam orientados a matricularem-se em até 2 componentes na

Matrícula WEB, limite de 340 horas. 

 É recomendado matricular-se em componentes curriculares que os discentes estão devendo de

semestres anteriores.

 A inscrição em componentes curriculares deve ser feito via WEB nos prazos determinados pelo

Calendário  Acadêmico  (31/08  a  03/09/2020).  Os  alunos  devem  seguir  as  orientações  do

Planejamento Acadêmico - Semestre Letivo Suplementar de cada curso, disponível no site do IMS.

 Em muitos componentes serão criadas várias turmas no SIAC, os alunos devem se  guiar pelo

Planejamento Acadêmico - Semestre Letivo Suplementar de cada curso disponível no site do IMS

(em forma de Planilha):  se um componente está alocado para vários docentes, não importa na

turma de qual docente o aluno se matriculou, ele será aluno de todos os docentes alocados no

componente.

 Para solicitar vaga em mais componentes durante/após a matrícula WEB, preencha o formulário

eletrônico disponibilizado no site do IMS e receberão e-mail de confirmação. Esse formulário ficará

aberto para solicitação de 31/08 a 11/09/2020.  Caso não receba o e-mail de confirmação de

preenchimento do formulário, entrar em contato através do e-mail nusec@ufba.br.
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 Após matrícula WEB, em havendo vaga, os Colegiados atenderão às solicitações feitas no

Formulário para solicitação de Componentes Curriculares, dando prioridades aos discentes

que estão matriculados com menos Carga Horária.

 Todas as aulas ocorrerão de forma não presencial.

Atividades Complementares e Componentes Optativos

Os componentes curriculares disponíveis para matrícula, mas que não estão na matriz do Curso de

Biotecnologia,  pode  ser  aproveitado  pelo  discente  como  Atividade  Complementar  ou  Componente

Optativo,  dependendo  da  necessidade  do  aluno,  mediante  abertura  de  processo  e  obedecendo  as

Instruções Normativas que regulamentam esse aproveitamento.

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 

 O componente curricular: IMS155 - Trabalho de Conclusão de Curso será ofertado para os alunos
que irão desenvolver suas monografias de forma não presencial (monografia de caráter teórico,
pesquisa via web, ou os que já possuem resultados experimentais realizados anteriormente).

AJUSTE DE MATRÍCULA

Os ajustes ocorrerão de 14 a 18/09/2020. Lembramos que a desmatrícula nos componentes do SLS 
podem ser realizadas a qualquer tempo. 
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