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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – MATRÍCULA 2018.2 
 

 COLEGIADO DO CURSO DE NUTRIÇÃO 
 

Prezados alunos e orientadores acadêmicos,  

 

Reforçamos a importância da leitura e compreensão das ORIENTAÇÕES 

ACADÊMICAS GERAIS para o semestre 2018.2,  emitidas pela Coordenação 

Acadêmica do IMS, para facilitar o processo de matrículas neste semestre.   

Recomendamos que os alunos se matriculem em todos os componentes ofertados 

para seu respectivo semestre. Seguem algumas orientações específicas para o curso de 

nutrição: 

 

Componentes optativos ofertados em 2018.2 

IMS007 - DIREITOS HUMANOS E SAÚDE 

IMS150 - GENÉTICA HUMANA E MÉDICA 

IMS167 - ANÁLISE SENSORIAL 

IMS177 - FISIOPATOLOGIA E TERAPÊUTICA 

IMS268 - LIBRAS - LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

IMSA51 - INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE COM EPI-INFO 

IMSB69 - IMUNOPATOLOGIA APLICADA 

IMSB79 - PATOLOGIA ESPECIAL 

IMSC80 - ANALISE E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 

IMSE72 - CIÊNCIA, SOCIEDADE E FICÇÃO (as aulas ocorrerão a cada 15 dias. Assim, 

reservem o horário de 14:50h às 16:40h para este componente). 

 

Componentes não obrigatórios na matriz que podem se r aproveitados como 

atividade complementar do curso 

IMS049 - FARMACOLOGIA GERAL 

IMS091 – SAÚDE E SOCIEDADE  

IMS 157- ADITIVOS, CONSERVANTES E PROMOTORES 

IMS 169 – TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

IMS 199 – GENÉTICA DE POPULAÇÕES 

IMSC40 - GENÉTICA DO CÂNCER 

IMSC50 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

Fica sob a responsabilidade de cada aluno verificar os pré-requisitos exigidos e a 

compatibilidade do horário.  
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Caso o aluno queria se inscrever em algum component e fora destes listados ou 

não encontre vagas nos listados anteriormente, ele deve realizar o pedido através 

no formulário eletrônico e comparecer na data previ sta para o ajuste na 

Coordenação do Curso.  

 

2º semestre  

Parta a melhor alocação dos alunos nos componentes curriculares Microbiologia e 

Imunologia (IMS014) e Química Analítica (IMS139) solicita-se a matrícula segundo as 

opções de horário:  

Sexta-feira: prática 01 (IMS014) e prática 02 (IMS1 39)  

Sexta-feira: prática 02 (IMS014) e prática 01 (IMS1 39)  

 

4º semestre  

Não se esqueçam de se matricular em pelo menos um componente curricular 

optativo. 

 

6º semestre  

As atividades práticas dos componentes curriculares Avaliação Nutricional (IMS122) 

e Nutrição Normal II (IMS129) são realizadas conjuntamente. Dessa forma, os alunos 

devem cursar as práticas que estão alocadas no mesmo dia. Assim a matrícula nestes 

componentes curriculares deverá ser a seguinte:  

Quarta-feira: prática 01 (IMS129) e prática 02 (IMS 122) 

Quarta-feira: prática 02 (IMS129) e prática 01 (IMS 122)  

Quinta-feira: prática 03 (IMS129) e prática 04 (IMS 122)  

Quinta-feira: prática 04 (IMS129) e prática 03 (IMS 122)  

 

8º semestre  

As aulas práticas de IMS136 – Nutrição em Saúde Pública e IMS120 Patologia da 

Nutrição e Dietoterapia II, em sua grande maioria ocorre em campos de atuação, assim 

não se matricule em disciplinas logo após o termino das mesmas (contabilize o 

deslocamento para os locais). 

 

10º semestre  

O estágio iniciará no dia 21/08/2018, com uma reunião na UFBA, às 9:00 horas, com 

a presença de todos os alunos e docentes responsáveis pelo estágio. Os estágios 

ocorrem em 3 ciclos, assim o horário executado em campos é diferente do horário 
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descrito no sistema. As informações sobre a distribuição dos alunos por grupo, 

cronograma dos estágios, local e horário das atividades serão repassadas na primeira 

reunião. A participação de todos é obrigatória. 

Os alunos obrigatoriamente devem usar nos campos de estágios o crachá de 

identificação da UFBA (com foto 3 x 4) confeccionado para as práticas anteriores a partir 

do sétimo semestre. Verifiquem a data de validade do seu crachá, caso esteja vencida o 

comunique a coordenação do colegiado do curso para as devidas providências. 

 É necessário que os cartões de vacina estejam atualizados com todas as doses que 

estavam pendentes. Providenciem as vacinas no período do recesso, trazendo a carteira 

de vacinação no dia da reunião.  

 

   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. 

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 pré-requisito  
de 23/07 a 31/08/2018 na Secretaria Acadêmica/NUPAC (ressaltamos que esta 
solicitação também deve ser feita em Formulário Eletrônico – acima mencionado). 

7. MATRÍCULA PRESENCIAL e AJUSTES DE MATRÍCULAS:  

PERÍODO ATIVIDADE  

até 24/07 Divulgação dos horários e orientações para discentes no site do IMS 

24/07 a 01/08 Orientações acadêmicas 

22/08 8:00 às 11:30 e 
14:00 às 17:00 

Matrícula presencial - Colegiado de Nutrição 

27/08 8:00 às 12:00 
29/08 14:00 às 17:00 

Ajustes de matrícula - Colegiado de Nutrição 

 

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

 
Profª. Poliana Cardoso Martins 

Coordenadora do Colegiado de Nutrição 
IMS/CAT- UFBA.  


