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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – Matrícula 2020

SEMESTRE SUPLEMENTAR

COLEGIADO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

Prezado(as) Aluno(as)

 É importante  que  os  discentes  procurem os  seus  orientadores  acadêmicos  para  planejarem o

semestre de 2020 Suplementar;

 Conforme consta na orientação geral de matrícula, orientamos aos discentes a não se matricularem

em mais de 2 componentes curriculares.

 Não será permitida a matrícula em mais de 340 horas de componentes curriculares  por

semestre; exceto para discentes concluintes.

 Os links apresentados junto com os componentes referem-se ao local de primeiro encontro do

componente. Outros meios de contato e de aulas síncronas poderão ser apresentados pelo docente.

 Os componentes indicados abaixo, apesar de alguns estarem indicados por semestre, podem ser

cursados por discentes de qualquer semestre.

 Solicitamos que os componentes do 1º Semestre sejam deixados para os discentes do 1º Semestre

ou Prováveis Concluintes.

 Componentes  que  não  são  optativos  da  matriz  do  curso,  poderão  ser  aproveitados  como

componentes optativos.

 Componentes do 1º Semestre

 Componentes do primeiro semestre tem preferência de vagas para os calouros.

 IMSC44 – Atualidades em Biologia

Focará em tópicos básicos de microbiologia e microbiologia básica voltada para à saúde. Indicado

para calouros.
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 Componentes do 5º Semestre

 IMSC15 – Desenvolvimento Histórico-Filosófico da Biologia

Serão  desenvolvidas  responsabilidade  social-profissional,  concepções  metacientíficas,  reflexões  e

argumentações críticas, epistemológicas e éticas sobre o fazer científico, seus produtos e processos de

construção a partir da crítica aos produtos e dinâmicas das ciências biológicas e biomédicas em tempos

de pandemia,  reconhecendo-as  como não neutras  e  carregadas  de valores,  nas  ciências  biológicas  e

biomédicas. A abordagem de ensino será investigativa.

 Componentes do 7º Semestre

 IMSB96 – Projeto de Conclusão de Curso e IMSB97 – Trabalho de Conclusão de Curso

Recomendado para os discentes que já estavam cursando no semestre 20.1 regular. Devem consultar o

orientador sobre matricular no componente.

 IMSC15 – Desenvolvimento Histórico-Filosófico da Biologia.

Mesmo componente ofertado no quinto semestre, mas em horário distinto.

 Componentes Sem Semestre

 IMS003 – Fisiologia Humana;

Vagas preferenciais para discentes repetentes.

 IMS079 – Bioquímica Metabólica;

Apenas discentes que já cursaram IMS078 – Bioquímica Estrutural.

 IMS191 – Fundamentos de Biotecnologia Aplicadas à Saúde;

Enfoque:  Biotecnologias  utilizadas  para a  resolução da pandemia  COVID-19;  vacinas,  diagnósticos,

terapias e células-tronco.

 IMS221 – Tópicos Especiais em Zoologia;

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: colbioims@ufba.br    Home Page: www.ims.ufba.br



Colegiado  de   Ciências Biológicas
        

Enfoque: Temas das áreas de conservação, comportamento e ecologia animal, incluindo espécies típicas

da caatinga.

 IMSB77 – Flora da Bahia;

Apenas para discentes que já cursaram os componentes Biologia de campo e as Botânica do 2° ao 4°

semestre,  mesmo que não tenham sido  aprovados.  O componente  foi  pensado para  quem já  fez  as

práticas nos componentes passados. Discentes do 5°  semestre em diante.

 IMSB79 – Patologia Especial;

Enfoque: Patologia gastrointestinal, respiratória, dos ossos e articulações.

 IMSC36 – Seminários Livres;

Enfoque:  Mecanismos  fisiopatológicos  subjacentes  aos  efeitos  nefrotóxicos,  hepatotóxicos  e

cardiotócicos  induzidos  por  quimioterapia  anti-tumoral:  estratégias  terapêuticas  coadjuvantes  para  a

prevenção  das  lesões;  mecanismos  fisiopatológicos  relacionados  às  alterações  reanis  induzidas  pelo

SARS-COV-2. Não indicado para docentes do 1º semestre.

 IMSC47 – Tópicos Especiais em Patologia;

Enfoque: Patologia do Sistema Nervoso.

 IMSC50 – Sistemas de Informação em Saúde;

Enfoque:  Exploração  dos  Sistemas  de  Informação  existentes  no  Brasil,  incluindo  DATASUS;

reconhecimento do processo de entrada de dados; uso do TABNET; construção de indicadores de saúde.
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