Colegiado do Curso de Farmácia

ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 2018.2 - CURSO DE FARMÁCIA
Prezados (as),
Seguem a seguir as recomendações para o processo de matrícula dos
discentes de Farmácia.
ORIENTAÇÕES GERAIS
• Atividades Complementares:
Cada estudante deve cumprir 100 horas de atividades complementares. A
Instrução Normativa referente às atividades complementares encontra-se na página
do IMS*. Os alunos do 10° semestre deverão providenciar cópias dos documentos
comprobatórios (certificados, declarações etc.), pois ao longo do semestre 2018-2
será realizada solicitação do Colegiado para que encaminhem os mesmos ao
NUPAC.
*IN 01/2015. Maiores informações disponíveis em: http://www.ims.ufba.br/wpcontent/uploads/downloads/2015/12/IN-01-2015-ATIVIDADESCOMPLEMENTARES.pdf
• Componentes Optativos:
O aluno deve cursar pelo menos 272 horas em componentes curriculares
optativos.
Os componentes que estão previstos para serem ofertados em 2018.2 são:
•
•
•
•
•
•
•
•

IMS106-Gestão e Planejamento em Serviços de Saúde (68 h),
IM165-Farmácia Hospitalar (68 h),
IMS117-Toxicologia de Alimentos (68 h),
IMSA51-Informática Aplicada à Saúde com EPI-INFO (68 h),
IMS175-Química de Produtos Naturais (68 h),
IMS193-Tópicos em Microbiologia (68 h),
IMSE72-Ciência, Sociedade e Ficção (34 h),
IMS268- Libras - Língua Brasileira de Sinais T (34 h).

Recomendamos que estes componentes sejam cumpridos prioritariamente
até o oitavo semestre, pois a partir do nono, a carga horária de estágio
supervisionado é elevada.
Aos alunos que tiverem interesse em cursar IMSE72 - Ciência, Sociedade e
Ficção: - É necessário manter livre o horário da quinta-feira das 14h50 às 16h40. O
componente está registrado às quintas-feiras no horário anterior, 13h00 às 14h50,
porém as atividades desenvolvidas podem se estender até o horário das 14h50 às
16h40.
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• Componentes Turmas extras:
Serão ofertadas as turmas extras, com vagas limitadas, para os seguintes
componentes após avaliação do Colegiado de Farmácia:
•
•
•
•

IMS161-Trabalho de Conclusão de Curso I (34 h) – 12 vagas;
IMS097-Estágio Supervisionado em Farmácia (170 h) – 08 vagas;
IMS101-Estágio Supervisionado em Alimentos (170 h) – 06 vagas;
IMS104-Estágio Supervisionado em Indústria Farmacêutica (170 h) - 02
vagas;
• IMS107-Hematologia (102 h) – 15 vagas.

Para os estágios! - IMPORTANTE: Horários a combinar serão tratados com
os docentes no primeiro dia de reunião de estágio, quando os alunos serão
distribuídos nos diversos campos de estágio externos conveniados com o IMS.
Desta forma, os horários cadastrados no sistema não correspondem aos
horários em que os estágios de fato acontecerão. Os alunos somente serão
alocados nos campos de estágio que autorizarem o recebimento de discentes após
solicitação do Colegiado de Farmácia.
Para os alunos que farão matrícula no Estágio Supervisionado em
Farmácia (turma extra)-IMS097: A reunião semanal para acompanhamento será às
terças-feiras das 16:40 às 18:30h, na qual deverão acontecer as apresentações e
discussões dos casos clínicos, bem como outras atividades pertinentes conforme a
ementa do referido componente curricular. O aluno não deverá se matricular em
outro componente curricular no horário destinado à reunião de estágio.
Para os alunos que farão matrícula no Estágio Supervisionado em
Alimentos (turma extra)-IMS101: O acompanhamento indireto, orientação e
discussões serão tratadas com os docentes orientadores (Profa. Cassiara e Profa.
Bruna Braga).
Para os alunos que farão matrícula no Estágio Supervisionado em
Indústria Farmacêutica (turma extra)-IMS104: O acompanhamento indireto,
orientação e discussões serão tratadas com o docente orientador (Prof. Juliano).
• Cartão de Vacinas e aulas da SCIH:
Para os estágios e campos de prática em ambiente hospitalar! IMPORTANTE: Os alunos que farão matrícula em IMS165-Farmácia Hospitalar e
IMS103-Estágio Supervisionado em Análises Clínicas devem regularizar o
cartão de vacina, pois não fará práticas nos hospitais e unidades de saúde
quem não estiver com as vacinas atualizadas.
Os alunos também precisarão assistir à aula do Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista/
Hospital Municipal Esaú Matos. Os estudantes devem procurar o colegiado do curso
para verificar as datas disponibilizadas pelo Hospital.
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ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS
4º semestre
IMS017 - Farmacobotânica T (34 vagas) – O componente não foi ofertado
em 2018.1, aos discentes do 3° semestre, que deverão cursá-lo no quarto semestre,
em 2018.2.
8º semestre
Para os alunos que farão matrícula no IMS103-Estágio Supervisionado em
Análises Clínicas: os estágios acontecerão de segunda a quarta-feira (07:0012:30 h, seguido de intervalo de almoço, continuando das 14:50-16:40 h +
reunião de estágio). O horário em que o aluno fará matrícula corresponde ao
horário em que o estágio será desenvolvido. A reunião semanal para
acompanhamento, na qual acontecem as apresentações e discussões dos casos
clínicos será às segundas-feiras das 16:40 às 18:30 h. O aluno não deverá se
matricular em outro componente curricular neste horário.
Para essa turma, haverá oferta do componente IMS096-Microbiologia e
Imunologia Clínica (2018.2). Não será ofertado IMS022-Química Farmacêutica
em 2018.2.
Turma extra de IMS107-Hemotologia: Serão ofertadas 15 vagas e serão
priorizados os alunos concluintes seguidos dos alunos que foram aprovados mais de
uma vez no componente.
10º semestre
Para os alunos que farão matrícula no componente IMS105-Estágio
Supervisionado Final: os horários cadastrados no sistema não correspondem aos
horários em que os estágios de fato acontecerão. Tais horários serão combinados
com os professores no primeiro dia de aula, quando será feita a distribuição dos
alunos nas diversas áreas de estágio.
A reunião de estágio é realizada semanalmente para acompanhamento,
apresentações e discussões de casos clínicos, sendo definida junto ao(s) docente(s)
supervisor(es) de cada área de estágio.
Os alunos desse semestre provavelmente concluirão o curso no final do
ano. É necessário que organizem o material comprobatório da carga horária
complementar para entrega no NUPAC, conforme IN 01/2015 do Colegiado de
Farmácia. Também é importante providenciar a documentação para solicitação de
diploma e entregá-la em tempo na secretaria dos Colegiados. A comissão de
formatura deverá procurar o Colegiado para informar sobre as datas para colação
de grau com e sem solenidade.
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CRONOGRAMA

1. Orientações acadêmicas - Período de 24/07 a 01/08/2018.

2. Matrícula WEB – 06 a 08/08/2018

3. Divulgação dos resultados na WEB – 10/08/2018

4. Solicitação de Componentes Curriculares (Formulário Eletrônico): 06 a
08/08/2018. Formulário disponível em: http://www.ims.ufba.br/planejamentosemestral/

5. Até 10/08/2018 - Envio de e-mail confirmando solicitações de componentes
(Formulário Eletrônico)

6. Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o prérequisito de 23/07 a 31/08/2018 na Secretaria Acadêmica/NUPAC-Piso
Térreo do Prédio Administrativo (ressaltamos que esta solicitação também
deve ser feita em Formulário Eletrônico – acima mencionado).

7. MATRÍCULA PRESENCIAL e AJUSTES DE MATRÍCULAS: 22/08 – 08:3012:00 h/ 14:00-17:00 h (presencial) e 29/08 – 08:30-12:00 h/ 14:00-17:00 h
(ajuste de matrícula) – É imprescindível que os alunos se programem,
pois, os atendimentos somente serão realizados nos referidos
dias/horários. Caso o discente não possa estar presente em ambas as
datas, o ajuste de matrícula somente poderá ser realizado por terceiros
mediante apresentação de declaração escrita do estudante, requerendo
o devido ajuste.
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PERÍODO

ATIVIDADE

Até 24/07

Divulgação dos horários e orientações para discentes
no site do IMS
Orientações acadêmicas
MATRÍCULA PRESENCIAL

24/07 a 01/08
21 a 24/08/2018
22/08/2018
(integral)

27/08 a
31/08/2018
29/08/2018
(integral)

Cada Colegiado fará seu cronograma de atendimento
para ajustes e matrícula presencial para esta semana,
sendo responsável por ampla divulgação dos horários
de atendimento entre seus alunos. VER CRONOGRAMA
ESPECÍFICO DOS COLEGIADOS!
AJUSTES DE MATRÍCULA
Cada Colegiado fará seu cronograma de atendimento
para ajustes e matrícula presencial para esta semana,
sendo responsável por ampla divulgação dos horários
de atendimento entre seus alunos. VER CRONOGRAMA
ESPECÍFICO DOS COLEGIADOS!

Início das aulas – 21/08/2018 - Término das aulas – 21/12/2018

Bom Recesso!
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