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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS DA GRADUAÇÃO     

   Matrícula Semestre Letivo Suplementar (SLS) 2020  

COLEGIADO DO CURSO DE FARMÁCIA

ORIENTAÇÕES GERAIS:

• ESTEJAM ATENTOS ÀS ORIENTAÇÕES GERAIS DA COORDENAÇÃO ACADÊMICA;

• Verifiquem o Edital 09/2020 – Auxílio de apoio à inclusão digital no semestre letivo 

suplementar (SLS) - https://proae.ufba.br/sites/proae.ufba.br/files/edital_n_09_2020-

auxilio_emergencial_de_apoio_a_inclusao_digital.pdf

• As inscrições ocorrerão no período de 28/08/20 a 04/09/20 por meio do 

preenchimento de formulário on line no link: 

https://pesquisa.ufba.br/index.php/946268/lang-pt-BR

Seguem informações para a orientação acadêmica referente à matrícula no SEMESTRE LETIVO

SUPLEMENTAR (SLS) 2020:

• Semestre Letivo Suplementar (SLS) é aquele em que as atividades de ensino, no âmbito

da  graduação,  serão  realizadas  de  forma  não  presencial  com uso  de  Tecnologias  de

Informação  e  Comunicação  (TIC),  ou  seja,  por  meio  de  aulas  síncronas  (on-line)  e

assíncronas (aulas gravadas, vídeos, atividades dirigidas, etc.);

• As atividades síncronas e assíncronas, os recursos e os critérios de avaliação a serem

utilizados  serão  informados  no  início  do  semestre  pelo  professor(es)  responsável(is)

pelo(s) componentes. Considerando que o ensino remoto é uma experiência nova, para

docentes e discentes, ajustes podem ser necessários ao longo do semestre;

• Cada professor disponibilizará previamente o link de acesso a sala virtual do componente.

Solicitamos que cada aluno acesse previamente os tutoriais e atualizem o cadastro nas
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plataformas que serão utilizadas. Além disso, é importante ter zelo e cuidado quanto a

privacidade à imagem e direitos de propriedade intelectual do material produzidos pelos

docentes e discentes;

• Os componentes que tenham modulação prática presencial, em laboratórios ou unidades

de saúde não poderão ser ofertados no SLS. Alguns componentes com modulação prática

foram adaptados para a oferta no SLS;

• Lembramos  que  a  adesão  às  atividades  de  ensino  do  SLS  é  facultativa  aos

estudantes, exceto para bolsistas do Programa PIBIC;

Na planilha sobre o planejamento acadêmico para o SLS - 2020, para o curso de Farmácia,

encontram-se  discriminados  os  componentes  ofertados,  número  de  vagas  disponíveis

para os discentes do curso,  horário  proposto,  nome dos docentes responsáveis  e  em

alguns  casos  os  respectivos  endereços  das  salas  (os  que  estiverem  sem,  serão

oportunamente  informados).  Na  parte  final  das  planilhas,  serão  encontradas

especificidades  de  cada  componente  -  pedimos  sua  atenção  especial  para  estas

informações.

• Recomenda-se  agendamento  prévio  com  o  orientador  acadêmico  e  que  o  discente

disponibilize ao mesmo seu histórico escolar emitido pelo SIAC. A comunicação com seu

orientador será via e-mail ou outro meio de comunicação que tenha com seu Orientador (O

material referente à orientação acadêmica está disponível no site do IMS, link legislação -

orientações e rotinas.);

• Orientamos que os alunos se matriculem em até 2 componentes na Matrícula WEB (limite

de 340 horas para os alunos de cursos de graduação). E que priorizem os componentes

disponibilizados para o seu semestre;

• O  planejamento  acadêmico  foi  organizado  por  semestre  buscando  otimizar  as

necessidades  acadêmicas  com os  componentes  que  poderiam ser  modulados  para  o

sistema remoto, considerando que nossa matriz tem vários componentes práticos que não

permitem esse ajuste.  Observem que os componentes obrigatórios específicos do curso

foram distribuídos de acordo com os semestres:  1º, 3º, 5º, 7º e 9º. Portanto, verifiquem os

componentes e horários destinados para cada turma;
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• O critério utilizado para escalonamento de matrícula é o coeficiente de aproveitamento

(CA).  A  Instrução Normativa 01/2010 está  disponível  no  site  do  IMS,  link  legislação,

instruções normativas; 

• A realização da matrícula será feita somente via Web;

• As  inscrições  em  disciplinas  ocorrerão  pelo  Matrícula  Web

http://www.alunoweb.ufba.br.  A  solicitação  de  disciplinas  na  web  é  priorizada  na

alocação das vagas. Quem não solicitar corre o risco de não conseguir inscrição no

semestre.  Quem  não  participar  deve  contatar  o  Colegiado  na  fase  de  matrícula

remota e ficará sujeito à sobra de vagas;

• 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;

• Após matrícula WEB, em havendo vaga, os Colegiados atenderão às solicitações feitas no

Formulário para solicitação de Componentes Curriculares;

• Os dados cadastrais deverão ser atualizados, se necessário, pois o sistema utiliza o e-mail

cadastrado pelo aluno para envio de informações. Em caso de dúvida, os alunos deverão

procurar a Secretaria dos Colegiados (nusec@ufba.br) e/ou NURA (imsnupac@ufba.br) ou

entrar em contato com o telefone disponível no SIAC;

• Os alunos que estiverem matriculados em algum componente em 2020.1 e queiram se

matricular  no  mesmo  (caso  esteja  sendo  ofertado)  no  SLS,  devem  solicitar,  ao  seu

Colegiado,  desmatrícula  deste  componente  em 2020.1  e  se  matricular  no  SLS.  Caso

desista  ou  não  seja  aprovado,  poderá  requisitar  sua  matrícula  novamente  em 2020.1,

quando este retornar.

Componentes Optativos: De acordo com a matriz  atual,  o aluno deve cursar 272 horas de

componentes curriculares optativos, o que correspondem a quatro componentes optativos de 68

horas. Nesse semestre serão ofertados vários deles.  Recomenda-se que esses componentes

optativos sejam integralizados prioritariamente até o oitavo semestre, pois a partir do nono, a

prioridade é o cumprimento da carga horária de estágio supervisionado.
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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.

Na planilha de horários encontram-se disponibilizados vagas em cursos e componentes

não previstos na matriz curricular do curso de Farmácia que podem ser computados como

atividades complementares. 

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS:

IMS161-TCC I 

Recomenda-se leitura prévia dos tutoriais para acesso às plataformas digitais previstas para o

componente. É necessário que o discente busque o professor orientador para desenvolvimento

do projeto e orientação remota previamente. Contato da docente responsável pelo componente:

milenasoares.ims@gmail.com

IMS048- Metodologia do Trabalho Cientifico 

Recomenda-se leitura prévia dos tutoriais para acesso às plataformas digitais previstas para o

componente. Contato: metodologiaims@gmail.com

IMS065 – Legislação Farmacêutica, Deontologia e Ética

Recomenda-se leitura prévia dos tutoriais para acesso às plataformas digitais previstas para o

componente. Com finalidade de melhor distribuição das vagas disponíveis, é recomendável que

os alunos do 1º semestre realizem a matrícula na turma SEG/QUA 10h40 -12h30 sob condução

da profa. Marisol e os demais sejam matriculados na turma horários TER/QUA 10h40-12h30 sob

condução das profas. Milena e Nília. Contato: deontologiaufba@gmail.com
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IMS102 – Organização e Supervisão de Produção

Terão atividades síncronas e assíncronas. Para as atividades síncronas, sempre que possível, 

haverá um palestrante referente a área do componente curricular, por isso os horários que estas 

atividades ocorrerão poderão ser diferentes dos previamente programados para disciplina.

IMS003 – Fisiologia 

Vagas  disponibilizadas  preferencialmente  para  os  alunos  que  já  cursaram  e  perderam  no

componente.

IMS 079 – Bioquímica Metabólica

Vagas  disponibilizadas  preferencialmente  para  os  alunos  que  já  cursaram  e  perderam  no

componente.

1° semestre:

 
Para informações sobre a realização da Matrícula Web, veja o tutorial de matrícula web disponível
em: http://www.ims.ufba.br/sites/ims.ufba.br/files/paginas/planejamentosemestral/
tutorial_de_matricula_web_ufba_-_sls.pdf

Além dos  cursos  e  componentes  optativos  que  podem  cursar,  os  componentes  obrigatórios

Legislação  farmacêutica (Segundas  e  quartas-feiras  de  10:40-12:30hs)  e  Metodologia

Científica –  P1 (Segundas e terças-feiras de 8:50-10:40hs) e P2 (Segundas e quartas-feiras de

8:50-10:40hs) são turmas indicadas para alunos do 1º semestre.

CRONOGRAMA

1. Orientações acadêmicas – Período 31/08/2020 (a partir das 13h) a 03/09/2020
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2. Matrícula WEB – Período 31/08/2020 (a partir das 13h) a 03/09/2020

3. Solicitação de Componentes Curriculares, para aqueles que queiram se matricular em mais

de 2 componentes (Formulário Eletrônico): 31/08 a 11/09/2020.

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

18/09/2020 no NURA (imsnupac@ufba.br)

6. AJUSTES DE MATRÍCULAS –  14  a  18/09/2020.  Lembramos  que  a  desmatrícula  nos

componentes do SLS podem ser realizadas a qualquer tempo.

Estamos vivendo um momento de muito sofrimento,  angústias  e ansiedades,  e,  por

isso, é necessário que todos exercitem sua empatia e solidariedade, para que possamos

passar por isto da melhor maneira possível. Acreditamos que o SLS será um momento

de  aprendizados  que  um  semestre  “normal”  não  permitiria  ofertar.  Que  todos  nós

aprendamos uns com os outros e ajudemos uns aos outros a aprender.

Início das aulas – 08/09/2020 – Término das aulas – 18/12/2020.

Bons estudos e aprendizados.

Colegiado do Curso de Farmácia.
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