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1. INTRODUÇÃO 
 

Este manual tem por finalidade auxiliar os docentes na prática da Orientação 

Acadêmica dos discentes do Instituto Multidisciplinar em Saúde. Em linhas gerais, este 

documento busca fundamentar um instrumento que também se integra aos demais 

processos formativos da Universidade. Desse modo, recomenda-se a sua leitura, bem 

como a realização de consultas periódicas para a realização de um trabalho de 

orientação mais efetivo. 

Este documento poderá ainda ser utilizado como um facilitador no processo da 

orientação acadêmica, otimizando a relação professor ↔ aluno, constituindo-se num 

parâmetro para a construção de um memorial do percurso formativo discente, haja 

vista a possibilidade de mudanças, tendo em vista que nem sempre o aluno começa e 

termina seu percurso acadêmico com o mesmo orientador. 

O Manual se constitui enquanto referencial que delineia as diretrizes para um 

acompanhamento acadêmico mais efetivo dos discentes, integrando-se aos processos 

que visam à constituição de ações que solidifiquem a Política de Assistência aos 

estudantes da UFBA. 

Desse modo, definem-se como objetivos deste manual: 

 Explicar o processo de Orientação Acadêmica no IMS/CAT; 

 Normatizar o processo de orientação acadêmica; 

 Detalhar as atribuições do professor orientador e do discente no processo de 

orientação acadêmica; 

 Oferecer subsídios aos docentes para o processo de orientação acadêmica, a 

qualquer tempo do processo formativo do alun@; 

 Instituir diretrizes para o registro do percurso formativo do discente com vistas 

a orientação acadêmica deste. 

 

2. O QUE É A ORIENTAÇÃO ACADÊMICA? 

A Orientação Acadêmica se constitui inicialmente como um espaço de convivência 

mais próxima entre docentes e discentes, o que se traduz no intercâmbio de 

experiências que podem favorecer uma vivência mais plena da Universidade. Desse 

modo, os docentes orientadores devem utilizar este dispositivo pedagógico como um 

recurso para identificar e acompanhar situações que no processo acadêmico mais 

rotineiro (aulas, estágios, atividades, cursos etc.) não são passíveis de uma 

assistência mais pormenorizada.  
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A Orientação Acadêmica consiste, portanto, num processo de acompanhamento de 

estudantes realizado por professores do quadro permanente do IMS/CAT, a partir do 

precípuo horizonte de que a tutoria e a orientação acadêmica são fatores essenciais 

para uma formação universitária de excelência. A orientação acadêmica possui uma 

centralidade no projeto pedagógico dos cursos ofertados pelo Instituto, uma vez que 

ela contempla: aspectos pedagógicos, percurso curricular, orientações científica e 

intelectual, informações sobre políticas e normas da Universidade, Assistência 

Estudantil, recomendações de leituras e de participação em eventos culturais, 

realização de estágios, aconselhamento profissional, entre outros.  

O dispositivo pedagógico da Orientação Acadêmica foi pensado, portanto, para ser um 
instrumento de organização e encaminhamento da vida acadêmica do discente. 

A cada ano letivo os Colegiados definem os docentes que deverão desempenhar a 

função de orientador de um grupo de alunos das turmas que ingressam, com o 

objetivo de ajudar os discentes em seus processos decisórios sobre os percursos 

formativos na Universidade. A Orientação Acadêmica ocorre ao longo de todo o curso 

e possibilita a reunião de elementos para a elaboração de um adequado programa de 

estudo ao longo de toda a graduação.  

Essa orientação é de caráter individual, mas não há impedimento para acordo entre 

orientador e discentes sob sua responsabilidade, para realizá-la em pequenos grupos. 

A Orientação Acadêmica de um determinado grupo, em um determinado ano de 

ingresso, será exercida por um mesmo docente, exceto nos casos de impedimento por 

força maior, e realizada até que o discente conclua seu curso. 

 

3. OBJETIVOS DA ORIENTAÇÃO ACADÊMICA 

 Aprofundar a experiência universitária dos estudantes de maneira a conferir-lhes 

uma progressiva autonomia acadêmica e pessoal, bem como o reconhecimento 

de sua condição de sujeito na Universidade; 

 Promover o acompanhamento dos estudantes, registrando sua evolução 

acadêmica, intelectual e sociocultural ao longo do curso. 

 Subsidiar os estudantes com informações adequadas à sua convivência na 

universidade: do apoio às escolhas de itinerários curriculares, a eventuais 

decisões de caráter acadêmico (trancamentos, mudança de curso, permanência 

no curso, atividades de pesquisa, ingresso na pós-graduação etc.). 

 Contribuir para a uma adequada leitura do mundo do trabalho e da oportuna 

integração profissional do estudante egresso do IMS/CAT. 
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 Consolidar práticas interdisciplinares dos cursos, relacionando as atividades 

desenvolvidas nos componentes curriculares a uma visão sistêmica da 

Universidade e das diversas áreas do conhecimento. 

 Contribuir para a permanência dos estudantes na Universidade através de 

estratégias de desempenho para um melhor aprendizado, reduzindo a 

reprovação, a evasão ou eventuais prolongamentos de integralização curricular. 

4. DINÂMICA 

O processo de orientação se operacionaliza através do atendimento — individual ou 

coletivo, presencial e/ou mediado por computadores (chat´s, e-mail, skype, blogs etc.) 

— realizado pelo professor orientador ao estudante regularmente matriculado no 

IMS/CAT. Esta orientação não se confunde com aquela realizada por ocasião do 

Trabalho de Conclusão de Curso. São considerados orientadores todos os professores 

do quadro permanente do IMS/CAT, sendo que o professor orientador deverá, 

preferencialmente, acompanhar um grupo de estudantes do início ao final do curso, de 

acordo a matriz curricular de cada curso. Os encontros individuais ou coletivos 

deverão respeitar a carga horária mínima da Orientação, devendo o professor 

orientador registrar a referida atividade através de relatórios, além da lista de presença 

dos estudantes-orientandos. 

4.1. RECOMENDAÇÕES 
 

a ) Sugere-se que as sessões de orientação sejam regulares e em número de 
quatro por semestre letivo, podendo ser realizadas em grupo e/ou 

individual, sendo que uma delas deverá ocorrer de preferência, próxima ao 

período de inscrição semestral em componentes curriculares (Matrícula WEB 

– Consultar Calendário Acadêmico Semestral / Site: www.supac.ufba.br). 

 

b ) Recomenda-se a constituição de um memorial do percurso formativo, o 

qual será produzido pelo Diário de Percurso Acadêmico (DPA), o que poderá 

ser feito por meio de relatórios de acompanhamento (anexo), pareceres 

(anexo), Formulários Digitais, blogs, enfim, através de ferramentas que 

facilitem o acompanhamento da trajetória acadêmica do discente. 
 

5. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 

Durante a Orientação Acadêmica o docente orientador ajudará o aluno na escolha de 

disciplinas, no posicionamento diante de problemas formativos concernentes a ensino, 

pesquisa e extensão, e na elaboração de opções para as etapas conseguintes de sua 
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formação, tendo por base os Projetos Político-Pedagógicos e as matrizes curriculares 

dos respectivos cursos. Em caso de dúvidas, o orientador deverá se dirigir à 

respectiva Coordenação de Curso para obter maiores esclarecimentos. 

 

Dentre as atribuições do docente orientador, vale destacar algumas atividades 

importantes, tais como: 

 Promover a integração do discente na vida Universitária. 

 Informar aos discentes que a trajetória da vida acadêmica deve ser pautada no 

Regimento de Ensino e Graduação (REG), Projeto Político-Pedagógico e no 

Currículo de seu curso, e, em virtude disso, o mesmo deve ser conhecido pelo 

orientando e pelo orientador. 

 Organizar e participar, juntamente com as respectivas Coordenações de Curso, de 

reunião com os alunos recém ingressos, objetivando informa-los sobre: 

 A estrutura da Universidade e dos Órgãos da Administração Universitária. 

 O regime didático. 

 Os direitos e deveres do corpo discente. 

 Acompanhar o aluno no desenvolvimento de sua vida acadêmica na Universidade, 

nas atividades fins na qual se estrutura: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 Orientar o aluno na elaboração do seu plano de estudos, considerando para tal as 

necessidades sócio-econômicas, seu aproveitamento escolar e a integração 

curricular nos limites de tempo fixados pelo CNE (Conselho Nacional de Educação) 

ou, quando for o caso, pelo Conselho Acadêmico de Ensino. 

 Atender regularmente ao(s) estudante(s) sob sua orientação, divulgando, no início 

de cada semestre letivo, local, dia e hora para atendimento, em conformidade com 

seus outros encargos didáticos, e a carga horária disponibilizada no PIT (Plano 

Individual de Trabalho) para tal fim; 

 Participar ativamente do processo de matrícula do orientando, observando: 

 O escalonamento de matrícula, definido pela Coordenação Acadêmica por 

meio da Instrução Normativa nº 01/2010 (em anexo). 

 Os componentes curriculares escolhidos pelo aluno, orientando o cumprimento 

do fluxograma do curso. 

 A não coincidência de horários das turmas escolhidas pelo aluno. 

 Os limites máximos e mínimos (consultar REG) de carga horária permitidos. 
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 A prioridade na seleção de componentes que interfiram no sistema de pré-

requisitos da matriz curricular, evitando-se atrasos que comprometam o 

percurso entre os componentes curriculares.  

 Analisar, supervisionar e orientar as possíveis alterações no planejamento de 

estudos semestral do aluno, levando em consideração suas disponibilidades. 

Entendendo-se por alterações: o trancamento total de inscrição em componentes 

curriculares, trancamento parcial de componentes curriculares e o remanejamento 

de matrícula. 

 Manter atualizado o cadastro de alunos sob a sua orientação. 

  Prestar esclarecimentos sobre a estrutura e funcionamento da Universidade, 

orientando os alunos como proceder a suas reivindicações de caráter acadêmico e 

usufruir serviços específicos dos diversos Órgãos Universitários. Consultar para 

tanto Estatuto e Regimento Geral da UFBA (Consultar o site: 

http://www.ufba.br/legislacao) e o Regimento do IMS/CAT (Consultar o site: 

http://www.ims.ufba.br/). 

 Incentivar e estimular os alunos na participação de atividades complementares, 

tais como trabalhos de iniciação científica, projetos trans, inter e multidisciplinares, 

visitas técnicas, participação em empresas juniores e outras atividades 

empreendedoras. 

 Orientar o aluno quanto à realização da matrícula via web (de acordo com período 

previsto no Calendário Acadêmico – Período de solicitações de matrícula na 

WEB), ressaltando a necessidade de:  

 Possuir e-mail válido e cadastrado (encaminhar o estudante ao NUPAC, caso o 

mesmo ainda não tenha cadastrado o seu endereço eletrônico). 

 Retornar ao sistema SIAC na WEB para confirmar as solicitações que foram feitas, 

observando o período previsto no Calendário Acadêmico referente à divulgação 

dos resultados na WEB; 

 Informar aos discentes que há o período de Matrícula Presencial previsto no 

calendário acadêmico, no qual há a possibilidade de realizar ajustes de matrícula e 

solicitações para cursarem componentes curriculares em outros cursos; 

 A Coordenação de Curso considera que o aluno deva ser orientado no sentido de 

elaborar, pelo menos, duas alternativas para suas solicitações de disciplinas 

(considerando que o componente curricular possua 2 turmas práticas). Assim, 
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quando o período de matrícula web iniciar, o aluno já estará mais seguro de suas 

possibilidades. 

 O orientador deverá observar os limites mínimo e máximo de carga horária 

semanal, de acordo com o Artigo 11 do REG, para as sugestões de disciplinas que 

vier a aconselhar ao aluno que o procurar. 

 Orientar o aluno quanto à solicitação de cursar componentes em paralelo com o 

pré-requisito, informando-o sobre os critérios da Instrução Normativa nº 01/2009 da 

Coordenação Acadêmica. 

 Orientar o aluno na elaboração e atualização de seu -DPA- Diário de Percurso 

Acadêmico (de acordo com sugestão em anexo), cuja finalidade é a constituição 

de um memorial para garantia do registro de um fluxo formativo contínuo dos 

discentes, com vistas a uma orientação realmente eficaz e efetiva; 

 Encaminhar ao Serviço Social do IMS/CAT, os alunos que apresentem dificuldades 

de ordem econômica, social, problema de saúde, e, quando for o caso, problemas 

relacionados à aprendizagem, para a viabilização de soluções que estejam ao 

alcance da Universidade; 

 Prestar informações aos discentes sob sua supervisão, sobre os Programas de 

Assistência Estudantil oferecidos pela UFBA (consultar Serviço Social – PROAE); 

 Emitir pareceres referentes às solicitações dos discentes que são encaminhadas 

às instâncias acadêmicas do IMS/CAT, principalmente para os pedidos de 

Trancamento (Parcial e Total) e de Permanência no Curso; 

 Prestar informações sobre o Sistema de Bibliotecas da UFBA e sua política de 

utilização do acervo, orientado os discentes sobre as boas práticas e as regras de 

empréstimo dos livros; (Consultar Manual do Sistema de Bibliotecas – Consultar 

Setor de Biblioteca do IMS/CAT). 

 

6. ATRIBUIÇÕES DOS DISCENTES 
 

O discente deve utilizar o espaço da Orientação Acadêmica para obter auxílio na 

construção do seu percurso formativo. Deve, portanto, comparecer regularmente às 

sessões agendadas com o seu orientador, e, caso ocorra alguma urgência relacionada 

à sua vida acadêmica, procurá-lo imediatamente. Ao comparecer às sessões deverá 

estar sempre portando o seu Histórico Escolar atualizado (obtido pelo próprio discente 

no site www.siac.ufba.br) e seu Diário de Percurso Acadêmico (DPA). Para um melhor 
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aproveitamento da Orientação Acadêmica, o discente deverá estar atento para as 

seguintes recomendações:  

 Conhecer o Regulamento do Ensino de Graduação (REG), (Site: 

http://www.sgc.ufba.br); 

 Conhecer o Projeto Político Pedagógico do seu curso; 

 Conhecer o Estatuto e o Regimento Geral da UFBA (Site: 

http://www.ufba.br/legislacao); 

 Conhecer o Regimento Interno do IMS/CAT (Site: http://www.ims.ufba.br); 

 Cumprir cronograma de orientação elaborado em conjunto com o professor 

orientador; 

 Elaborar em conjunto com o orientador um plano adequado de estudos, 

informando-o sobre a rotina, considerando aspectos como: trabalho, família, 

moradia, transporte etc. 

 Buscar, com a devida antecedência, orientação de matrícula, buscando junto ao 

professor orientador, sugestões sobre os componentes curriculares que deverão 

ser cursados no semestre subseqüente; 

 Conhecer as normas acadêmicas do IMS/CAT (Instruções Normativas nº 01/2009 

e nº 01/2010 – em anexo)  

 Solicitar do Orientador a emissão de parecer quando tiver necessidade de realizar 

trancamentos (parcial ou total de componentes curriculares); 

 Solicitar do Orientador a emissão de parecer caso esteja com a Matrícula 

Condicional e necessite abrir um processo de permanência no curso; 

 Com a ajuda do orientador, manter atualizado seu Diário de Percurso Acadêmico, 

para que possa ser devidamente acompanhado na ausência/troca deste; 

 Inteirar o professor orientador sobre possíveis dificuldades que esteja enfrentando 

ou qualquer ocorrência que atrapalhe sua vida acadêmica. 

 

7. DIÁRIO DE PERCURSO ACADÊMICO 

Trata-se de um dispositivo de registro que tem como finalidade garantir a continuidade 

e a eficácia da orientação acadêmica, principalmente se levarmos em consideração 

que sempre poderá existir possíveis mudanças no percurso acadêmico do discente,  
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tais como: troca de orientador, mudança de curso, diversidade de percursos formativos 

dentro de uma mesma turma ingressante, personalização do percurso formativo 

devido a especificidades  particulares, etc. Estando o discente  portador de um registro 

do seu percurso formativo, devidamente certificado pelo seu orientador, toda e 

qualquer  nova aquisição, alteração ou mudança terá garantida seu registro memorial, 

servindo de base para tomadas de decisões e pareceres necessários.  

O registro em forma de Diário de Percurso Formativo (DPA)  deverá  apresentar-se da 

seguinte forma: 

 Deve ser elaborado em forma de texto, em linguagem escrita, de preferência 

digitado e personalizado. Pode ser materializado em meio papel ou eletrônico, em 

forma de blog e afins; 

 Diário deverá ser organizado seguindo a ordem cronológica de fatos importantes 

acontecidos no percurso formativo do discente; 

 Deve ser cumulativo e específico em relação às tomadas de decisões conjuntas 

entre orientador e orientando, possíveis rupturas, mudanças de percursos e 

incrementações diversas;  

 Deve ser assinado pelo orientador e apresentado quando o discente fizer alguma 

solicitação administrativa em relação ao seu percurso acadêmico/formativo.  

 

8. SUGESTÕES DE LEITURA 

Com o intuito de fundamentar melhor a prática da orientação acadêmica foram 

sugeridas algumas referências bibliográficas, levando-se em conta alguns temas que 

perpassam alguns entendimentos sobre os processos educativos que são próprios da 

instituição universitária. Nesse sentido foram sugeridos livros relacionados a prática 

pedagógica docente na universidade, metodologias de ensino, avaliação, 

conhecimentos inter e transdisciplinares, formação pela pesquisa etc. Foi feita apenas 

uma seleção inicial de livros que constam no acervo da biblioteca do IMS/CAT, 

inclusive constando o número de chamada no sistema pergamum para facilitar a 

localização para empréstimo. A idéia é que a orientação acadêmica possa se 

estruturar de forma que ajude o docente a produzir avaliações mais significativas 

sobre o processo formativo dos discentes sob sua orientação. Recomenda-se que 

alguns livros também sejam lidos pelos discentes, principalmente aqueles 

relacionados à universidade e ao conhecimento científico, almejando-se com isso que 

os alunos ampliem sua cultura geral, adquiram a competência de leitura acadêmica e 

desenvolvam uma leitura crítica sobre os saberes produzidos pela academia. 
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9. ANEXOS 
 
 

a. DIÁRIO DE PERCURSO ACADÊMICO; 
b. ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO 

c. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2009: Define os critérios para a avaliação das 

solicitações dos alunos dos Cursos de Graduação do Instituto Multidisciplinar 

em Saúde para cursarem componentes curriculares em paralelo com o pré-

requisito, de acordo com a grade curricular de cada curso 
d. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2010: Critérios para o escalonamento de 

inscrição em componentes curriculares nos cursos de Graduação do IMS UFBA 

- matrículas via web e presencial e orientações. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA 

INSTITUTO MULTIDICIPLINAR EM SAÚDE  
Coordenação Acadêmica 

 
DIÁRIO DE PERCURSO ACADÊMICO 

Orientação Acadêmica 
 

Nome do aluno Matrícula: 

Curso: Semestre letivo: 
 

Encontro 1 Data:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro 2 Data:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro 3 Data:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rua Rio de Contas, 58 - Quadra 17 - Lote 58   Bairro Candeias - CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista - Bahia. 
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Encontro 4 Data:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro 5 Data:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontro 6 Data:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Data : _____/______/______  
 
Orientador Acadêmico:_______________________________________ 

Discente: _________________________________________________ 

Rua Rio de Contas, 58 - Quadra 17 - Lote 58   Bairro Candeias - CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista - Bahia. 
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

CAMPUS ANÍSIO TEIXEIRA 
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 

Coordenação Acadêmica 
 
 

ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO 
Orientador Acadêmico 

 
Aluno:Márcio Roberto Alves de Araújo Matrícula:210104168 
Curso:Enfermagem Semestre letivo:2011.2 
 

PARECER 
 

O aluno solicita cursar o componente IMS033-Vigilância à Saúde em paralelo com 
IMS049-Farmacologia geral. O aluno foi reprovado em Farmacologia Geral em 
2011.1 e conseguiu vaga para cursar este componente em Biotecnologia em 
2011.2. Considerando que o componente que exige o pré-requisito IMS033-
Vigilância a Saúde não utiliza os conteúdos de Farmacologia Geral e que o aluno já 
está cursando os componentes, e que o aluno alega que na matrícula presencial 
não foi orientado sobre a necessidade de abertura de processo. Deste modo em 
15/09, o aluno já cursou parte considerável do componente IMS033-Vigilância á 
Saúde e já existe jurisprudência de outros casos em que foi permitido o 
paralelismo, recomendo deferimento da solicitação do aluno 
 
 
 
Data: 15/09/11  Orientador Acadêmico:_________________________ 
 

. 
Rua Rio de Contas, 58 - Quadra 17 - Lote 58   Bairro Candeias - CEP: 45.029-094 - Vitória da Conquista - Bahia 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAÚDE 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2009 
 

Define os critérios para a avaliação das solicitações 
dos alunos dos Cursos de Graduação do Instituto 
Multidisciplinar em Saúde para cursarem componentes 
curriculares em paralelo com o pré-requisito, de acordo 
com a grade curricular de cada curso. 
 

A COORDENAÇÃO ACADÊMICA DO INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM 
SAÚDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista o que dispõe o Art. 12º do Regulamento de Ensino da Graduação da 
Universidade Federal da Bahia, 
 
RESOLVE: 
Art. 1º - Estabelecer, com base nas orientações constantes do Regulamento de Ensino de 
Graduação e observando a grande demanda de pedidos, critérios para análise de solicitações 
de alunos para cursarem componentes curriculares em paralelo com o pré-requisito. 
 
Art. 2º - Para ter a solicitação avaliada pelo docente responsável pelo componente curricular 
que requer o pré-requisito e pela plenária do Colegiado do Curso de Graduação, o 
requerente terá que apresentar os seguintes requisitos: 
 
I – O Coeficiente de Rendimento do aluno à época da solicitação deverá ser igual ou 
superior a 6,0 (seis); 
II – A concessão para cursar componente curricular em paralelo com o seu respectivo pré-
requisito somente será dada para o(a) aluno(a) que já cursou o pré-requisito e obteve 
reprovação, exceto para alunos concluintes.  
III – A nota final obtida pelo aluno no componente curricular (pré-requisito) no qual o aluno 
foi reprovado deverá ser igual ou superior a 4,0 (quatro); 
 
Art. 3º - Na análise da solicitação, será considerada pelo Colegiado do Curso de Graduação 
a avaliação emitida pelo(a) docente responsável pelo componente curricular que requer o 
pré-requisito.  
 
Art. 4º - O aluno só poderá cursar, por semestre letivo, um componente curricular em 
paralelo com seu pré-requisito, exceto para alunos concluintes. 
 
Art. 5º - A solicitação do aluno deverá ser via processo, o qual será aberto pelo Núcleo de 
Apoio Acadêmico – NUPAC e serão avaliadas em sessão plenária do Colegiado do Curso ao 
qual o requerente está ligado. 
 
Art. 6º - Deverá ser anexado ao processo o histórico escolar para simples conferência. 
 
Art. 7º - Os casos omissos nesta Instrução Normativa serão julgados pela plenária do 
Colegiado do Curso ao qual o requerente está ligado. 
 
Art. 8º - A presente Instrução Normativa entrará em vigor a partir da data de sua aprovação 
pela Congregação do Instituto Multidisciplinar em Saúde / UFBA.  



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR EM SAUDE 

COORDENAÇÃO ACADÊMICA 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2010 
 

Critérios para o escalonamento de inscrição em 
componentes curriculares nos cursos de Graduação 
do IMS UFBA - matrículas via web e presencial e 
orientações. 
 

A Coordenação Acadêmica do Instituto Multidisciplinar em Saúde da 
Universidade Federal da Bahia, no uso de suas atribuições legais, considerando o art. 10 
do Regulamento de Ensino de Graduação (REG),  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1. Todos os alunos dos Cursos de graduação do IMS devem, preferencialmente, fazer 
matrícula via web. 
 
Parágrafo único. O aluno deverá receber orientação acadêmica prévia à matrícula. Após a 
orientação, o aluno receberá comprovante assinado pelo orientador acadêmico que manterá 
uma cópia assinada pelo aluno. 
 
Art. 2. O aluno fará a solicitação de componentes curriculares /horários na web, de acordo 
com a orientação acadêmica recebida. 
 
Art. 3. A ordem de alocação das matrículas pelo sistema obedecerá à fila gerada pelos 
critérios de escalonamento definidos e divulgados pela Coordenação Acadêmica (Anexo 1). 
 
Art. 4. O aluno que não fizer solicitações pela web fará matrícula presencial, ficando sujeito 
à sobra de vagas. 
 
Art. 5. Após a matrícula presencial, os ajustes de matrícula que forem necessários serão 
solicitados e realizados no NUPAC após autorização dos colegiados de cursos, em data 
previamente estabelecida, incluindo-se liberação de pré-requisitos, carga horária fora dos 
limites, inscrição em componentes curriculares fora da matriz, inscrição em estágio 
supervisionado em casos específicos determinados pelo Colegiado e outros.   
 
Art. 6.  Durante todo o processo de matrícula, a disputa de vagas em componentes 
curriculares obedecerá ao CA. 
 
Art. 7. Estas orientações e critérios entram em vigor na data de sua aprovação pela 
Congregação do Instituto Multidisciplinar em Saúde da UFBA. 
 

Vitória da Conquista, 16 de junho de 2010. 
 

Prof.ª Cassiara Camelo de Souza 
Coordenadora Acadêmica do IMS/CAT/UFBA 

 
Obs.: Instrução Normativa aprovada na 37ª Sessão Ordinária da Coordenação Acadêmica, ocorrida em 16 de 
junho de 2010. Como foi aprovado nessa reunião, o uso do CA só será feito na matrícula de 2011.1. 
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Instrução Normativa 01/2010 - ANEXO 1 

CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO- MATRÍCULA VIA WEB 
 
1.Para a inscrição em componentes curriculares de estudantes calouros fica estabelecido o 
critério classificação no vestibular.  
 
2.Para a inscrição a partir do 2° semestre do curso, fica estabelecido o critério Coeficiente de 
Aproveitamento (CA).  
 
3. Os alunos serão escalonados por ordem decrescente de Coeficiente de Aproveitamento 
(CA). 
 
4. Os alunos concluintes terão prioridade na matrícula. 
 
5. Como critérios de desempate ficam estabelecidos em seqüência de prioridade: menor 
número de reprovações, menor número de trancamento, menor período de ingresso e mentor 
numero de matrícula. 
 
6. Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento será utilizada a seguinte fórmula: CA = 
CR * ND – RF * SA, onde CR= coeficiente de rendimento; ND=  número de componentes 
curriculares cursados, RF= reprovações por faltas, SA= semestre de avaliação ( semestre 
que o aluno tenha pelo menos 50% dos componentes curriculares cumpridos), conforme sua 
grade curricular. 
 
- Os coeficientes de rendimento e aproveitamento serão calculados automaticamente pelo 
Sistema Acadêmico. 
 
 
Parágrafo único. Quanto for detectado que um aluno não esteja avançando no curso, pois 
não consegue matricula em determinado componente curricular, este fato deverá ser 
comunicado ao coordenador do curso e a partir da avaliação do Colegiado, poderá ocorrer 
reserva da vaga no componente em questão. 
 


