Colegiado de Enfermagem

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 2018.2-CURSO DE ENFERMAGEM

Prezados orientadores acadêmicos,
Prezados discentes
Por favor, leiam as Orientações Acadêmicas Gerais para o semestre 2018.2,
emitidas pela Coordenação Acadêmica do IMS, que versa sobre toda a lógica de
matrícula.
Para realização das Orientações Acadêmicas é importante que os discentes
agendem, previamente, com o orientador acadêmico uma data e horário entre os dias
24/07 a 01/08 e que o discente compareça a orientação com o histórico escolar
emitido pelo SIAC. Alunos cujos orientadores estejam afastados devem procurar a
coordenação de curso para receberem as orientações pertinentes.
Seguem recomendações, que facilitarão o processo de orientação acadêmica,
para o curso de Enfermagem:
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A matriz atual (2009.2) ainda prevê integralização em 9 semestres.
Os alunos devem cumprir 200 horas de atividades complementares. Sugere-se
que mantenham a documentação organizada para entrega na data estipulada
para registro no NUPAC.
Na matriz atual o aluno deve cursar uma disciplina optativa (68 horas).
Recomenda-se que esta seja cumprida até o quarto semestre, pois a partir
deste, o rodízio de horários para as práticas é frequente, dificultando a
matrícula em outros componentes.
Componentes curriculares não obrigatórios na matriz, integralizados em outros
cursos, podem ser aproveitados como atividades complementares de acordo
com a Instrução Normativa 01/2018 do Colegiado de Enfermagem. Para
solicitar a inscrição nestes componentes o aluno deverá verificar os prérequisitos exigidos, a compatibilidade do horário e comparecer na data prevista
para o ajuste do curso de Enfermagem. Esse pedido deverá ser realizado
por meio do formulário eletrônico, disponível no site do IMS.
A inscrição em componentes curriculares deve ser feito via WEB no período de
06 a 08/08/2018.
A divulgação dos resultados pela WEB está prevista para o dia 10/08/2018. É
imprescindível que o aluno confira o resultado de sua matrícula, e, em caso de
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inconsistência, o aluno deverá comparecer para matrícula no dia 22/08/18 no
horário das 08h às 12h e das 14h às 18h ou dia 23/08 das 14h às 18h no
Colegiado Enfermagem/Secretaria de Colegiados. Para ajustes de
matrícula, o aluno deverá comparecer no dia 28/08/18 no horário das 14h às
18h ou dia 29/08 das 08h às 12h, no Colegiado Enfermagem/Secretaria de
Colegiados. NÃO SERÃO FEITOS REAJUSTES EM OUTROS HORÁRIOS.
Não será realizada matrícula por email ou por telefone. É
responsabilidade do aluno programar-se para uma eventual necessidade
de comparecimento nos dias da matrícula presencial.
Os horários são planejados atendendo a necessidade do curso e do IMS, desta
forma, não é possível garantir que as aulas dos alunos acontecerão sempre no
mesmo turno.
Para a assinatura do comprovante de matrícula, o aluno deverá apresentar o
comprovante de orientação acadêmica assinado por seu orientador.
O critério de escalonamento de matrícula via WEB de acordo com a IN 01/2010
da Coordenação Acadêmica será o CA (coeficiente de aproveitamento).
O componente curricular optativo IMSE72 – Ciência, Sociedade e Ficção, com
horário das 14h50 às 16h40 necessita do horário das 13h00 às 14h50 para a
realização das atividades, devendo o aluno manter este horário vago ao se
matricular no componente.
ORIENTAÇÕES POR SEMESTRE:
ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 2° SEMESTRE
Observem a necessidade de inserção em atividades de extensão,
pesquisa e outras que sejam aproveitadas como atividades
complementares.
Observar a disponibilidade para cursar disciplina optativa.
ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 4° SEMESTRE
A disciplina IMS034 – Bases Teóricas e Técnicas de Enfermagem
possui atividades nos turnos da manhã e da tarde, independente do
grupo escolhido no sistema.
A disciplina IMS034 – Bases Teóricas e Técnicas de Enfermagem
encontra-se com a informação para matrícula de “horário a combinar”,
isso significa que ao fazer a matrícula o discente deve estar ciente de
que, como todos os componentes práticos, o componente é modulado
em grupos com 6 alunos e assim a confirmação dos horários será
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realizada no início das aulas conforme a formação dos diferentes
grupos.
Verificar se já cursou disciplina optativa, pois a mesma deve ser
preferencialmente cursada até o 4º semestre.
Ao iniciar as aulas práticas no ambiente hospitalar, será requisitado ao
aluno o carteira de vacinação, comprovando o recebimento das vacinas
obrigatórias.
ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 6° SEMESTRE
As disciplinas IMS043 – Enfermagem Clínica Cirúrgica II e IMS 042 –
Enfermagem em Bloco Cirúrgico e Central de Material necessitam de
roupa privativa para que o aluno possa adentrar UTI e Centro Cirúrgico.
Estão previstos 04 grupos de práticas para o 6º semestre. Para o
componente curricular IMS042 - Enfermagem em Bloco Cirúrgico e
Central de Material, 01 desses grupos cumprirá as práticas no turno
vespertino.
As disciplinas IMS043 – Enfermagem Clínica Cirúrgica II e IMS 042 –
Enfermagem em Bloco Cirúrgico e Central de Material encontram-se
com a informação para matrícula de “horário a combinar”, isso significa
que ao fazer a matrícula o discente deve estar ciente de que, como
todos os componentes práticos, o componente é modulado em grupos
com 6 alunos e assim a confirmação dos horários será realizada no
início das aulas conforme a formação dos diferentes grupos.
Recomenda-se que neste semestre o aluno defina seu tema e seu
orientador do trabalho de conclusão de curso (TCC) de maneira a
adiantar o andamento da pesquisa nos semestres posteriores, bem
como, os trâmites pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), para
aqueles que necessitarão.
A primeira semana de aula será exclusivamente de aulas teóricas, de
segunda a sexta, iniciando às 7 horas. As práticas ocorrerão a partir da
segunda semana de aula.
ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 8º SEMESTRE
A disciplina Estágio Supervisionado I IMS075 – encontra-se com a
informação para matrícula de “horário a combinar”, isso significa que ao
fazer a matrícula o discente deve estar ciente de que, poderá ser
alocado tanto no período da manhã quanto no período da tarde, em
conformidade com a alocação decidida na primeira semana de aula e a
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semana típica da unidade. Após a distribuição dos discentes nas
unidades e períodos os turnos serão fixos para o decorrer do semestre.

CRONOGRAMA
1. Orientações acadêmicas - Período de 24/07 a 01/08/2018.
2. Matrícula WEB – 06/08 a 08/08/2018
3. Solicitação de Componentes Curriculares (Formulário Eletrônico): 06/08 a
08/08/2018
4. Divulgação dos resultados na WEB – 10/08/2018
5. Até 10/08/2018 – Envio de e-mail confirmando solicitações de componente
(Formulário Eletrônico)
6. MATRÍCULA PRESENCIAL: 22/08 (M e T) e 23/08 (T)
7. AJUSTES DE MATRÍCULAS: 28/08 (T) e 29/08 (M).
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Coordenadora do Curso de Enfermagem

