
        

 
 

COLEGIADO DE NUTRIÇÃO   

ORIENTAÇÕES ACADEMICAS – NUTRIÇÃO - MATRÍCULA 2019. 1 
 

Prezados discentes e orientadores acadêmicos,  

Leiam atentamente as ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS GERAIS para o semestre 

2019.1, emitidas pela Coordenação Acadêmica do IMS,  para facilitar o processo de 

matrículas. 

 

� Orientações acadêmicas:  18 a 21/12/2018. 

É essencial que os discentes procurem o orientador acadêmico e agendem um 

horário. Essa etapa é primordial para o bom andamento do discente ao longo do 

curso. Alunos cujos orientadores estejam afastados devem procurar a 

coordenação de curso. 

� Abertura do processo para cursar componente em para lelo com o pré-

requisito  18/12/2018 a 05/02/2019 

Deve ser realizada na Secretaria Acadêmica/NUPAC. Ressaltamos que esta 

solicitação também deve ser feita em Formulário Eletrônico.  

� MATRÍCULA WEB : 15 a 20/01/2019 

� MATRÍCULA PRESENCIAL: 29 a 30 DE JANEIRO das 08:30 às 11:30 e 14:00 às 
17:00h.  

� AJUSTES DE MATRÍCULAS : 04 e 05 DE FEVEREIRO das 08:30 às 11:30 e 
14:00 às 17:00h.  

É responsabilidade do aluno se programar para uma eventual necessidade de 
estar presente  nos dias de matrícula presencial e ajuste. 

� INÍCIO DAS AULAS –  18/02/2019  

� TÉRMINO DAS AULAS –  05/07/2019 

 

Componentes optativos : Frente à implantação do novo currículo neste semestre 
serão ofertados apenas três componentes optativos. Os componentes são:  
IMSA51- Informática Aplicada a Saúde com o EPI-INFO  
IMS040 - Educação em Saúde  
IMS128 - Desenvolvimento de Comunidade e Comunicação 
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• 3º semestre 

Componentes para a matrícula: 

• IMS006 – Bioestatística  

• IMS112 – Microbiologia de Alimentos  

• IMSE74 – Conhecimento e Ciência  

• IMSE75 – Atividade de Inserção Profissional  

• IMSE80 – Nutrição e Dietética  

• IMSE81 – Avaliação Dietética e Antropométrica 

• IMSE82 – Técnica dietética  

• IMSE83 – Sociologia e Saúde 

Opções de horários: 1 2 e 3 - selecionar os componentes de apenas uma das opções. 

As aulas irão ocorrer nos períodos matutino e vespertino. 

IMSE74 – Conhecimento e Ciência (componente para ad aptação):  Componente 

será ofertado em conjunto com 1° semestres. 

IMSE75 – Atividade de Inserção Profissional (compon ente para adaptação):  as 

aulas irão acontecer de acordo com o cronograma estabelecido pela docente do 

componente, não tendo frequência semanal de aula; Componente será ofertado em 

conjunto com o 1° e 5° semestres. 

IMSE80 – Nutrição e dietética  (componente para adaptação):  Componente será 

ofertado em conjunto com o 5° semestre. 

IMSE81 – Avaliação dietética e antropométrica: As aulas teóricas serão ofertadas 

em conjunto com o 5° semestre enquanto as práticas serão separadas por semestre. Os 

alunos do 3° semestre devem matricular-se nas opções de práticas do seu semestre (01, 

02 e 03), de acordo com a opção solicitada. 

As atividades práticas dos componentes curriculares IMSE82-Técnica Dietética I  e 

IMSE112-Microbiologia de Alimentos NÃO DEVEM SER RE ALIZADOS NO MESMO 

DIA, tendo em vista a natureza das disciplinas e a necessidade de LAVAGEM DOS 

JALECOS . 
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• 5º semestre  

Componentes para a matrícula: 

• IMS002 – Patologia  

• IMS116 – Higiene de Alimentos   

• IMSE75 – Atividade de Inserção Profissional  

• IMSE80 – Nutrição e Dietética  

• IMSE81 – Avaliação Dietética e Antropométrica 

• IMSE84 – Nutrição do Adulto e do Idoso 

• IMSE85 – Semiologia e Avaliação Bioquímica  

• IMSE87 – Farmacologia em Nutrição 

 

• Opções de horários: 1 2, 3 e 4 - selecionar os componentes de apenas uma das 

opções. As aulas irão ocorrer nos períodos matutino e vespertino. 

IMSE75 – Atividade de Inserção Profissional (compon ente para adaptação):  as 

aulas irão acontecer de acordo com o cronograma estabelecido pela docente do 

componente, não tendo frequência semanal de aula; Componente será ofertado em 

conjunto com 1° e 3° semestres. 

IMSE80 – Nutrição e dietética  (componente para adaptação):  Componente será 

ofertado em conjunto com o 3° semestre. 

IMSE81 – Avaliação dietética e antropométrica (comp onente para adaptação): 

As aulas teóricas serão ofertadas em conjunto com o 3° semestre enquanto as práticas 

serão separadas por semestre. Os alunos do 5° semestre devem matricular-se nas 

opções de práticas do seu semestre (04, 05, 06 e 07), de acordo com a opção solicitada. 

IMSE85 - Semiologia e Avaliação Bioquímica  (componente para adaptação):  

Componente será ofertado em conjunto com o 7° semestre. 

IMSE87 – Farmacologia em Nutrição (componente para adaptação): Componente 

será ofertado em conjunto com o 7° e 9° semestres. 

IMS116 – Higiene de Alimentos (componente para adap tação): As aulas teóricas 

serão ofertadas em conjunto com o 7° semestre enquanto as práticas serão separadas 

por semestre. Os alunos do 5° semestre devem matricular-se nas opções de práticas do 

seu semestre (01 e 02), de acordo com a opção solicitada. 
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•  7º semestre  

Componentes para a matrícula: 

• IMS116 – Higiene de Alimentos  

• IMS118 – Nutrição Materno Infantil 

• IMS119 – Patologia da Nutrição e Dietoterapia I  

• IMS131 – Administração em Serviços de Alimentação Coletiva  

• IMSE75 – Atividade de Inserção Profissional  

• IMSE85 – Semiologia e Avaliação Bioquímica  

• IMSE87 – Farmacologia em Nutrição 

• IMSE91 – Educação Alimentar e Nutricional  

 

Opções de horários: 1, 2 e 3 - selecionar os componentes de apenas uma das 

opções. As aulas irão ocorrer nos períodos matutino e vespertino. 

IMSE75 – Atividade de Inserção Profissional (compon ente para adaptação):  

Para este semestre o componente curricular tem como programação a realização de 

visitas técnicas e viagem de estudos com objetivo de articular os conhecimentos teóricos 

com a prática, em especial aqueles relacionados aos Componentes IMS118 - Nutrição 

Materno Infantil e IMS119 - Patologia da Nutrição e Dietoterapia I e outros anteriormente 

cursados. Estas atividades irão acontecer esporadicamente, conforme cronograma a ser 

definido pelos docentes. 

IMSE85 - Semiologia e Avaliação Bioquímica  (componente para adaptação):  

Componente será ofertado em conjunto com o 5° semestre. 

IMSE87 – Farmacologia em Nutrição (componente para adaptação): Componente 

será ofertado em conjunto com o 5° e 9° semestres. 

IMS116 – Higiene de Alimentos (componente para adap tação): As aulas teóricas 

serão ofertadas em conjunto com o 5° semestre enquanto as práticas serão separadas 

por semestre. Os alunos do 7° semestre devem matricular-se nas opções de práticas do 

seu semestre (03 e 04), de acordo com a opção solicitada. 

IMS131 – Administração em Serviços de Alimentação C oletiva (componente 

curricular da matriz antiga): Será ofertado em equivalência aos novos componentes 

IMSE90- Planejamento Físico Funcional em UAN e IMSE97 – Gestão em Alimentação 

Coletiva. Matricular-se na prática P01 deste semestre. 
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IMS118 - Nutrição Materno Infantil (componente curr icular da matriz antiga): 

Será ofertado em equivalência ao novo componente curricular IMSE88 – Nutrição 

Materna, pois no componente cursado anteriormente de Normal II, não era previsto e  

ofertado o conteúdo de Nutrição do lactente. 

IMS119 - Patologia da Nutrição e Dietoterapia I  (c omponente curricular 

da matriz antiga): Será ofertado em equivalência ao novo componente IMSE98 - 

Nutrição Clínica na Alta Complexidade. 

As atividades práticas dos componentes IMS118 - Nutrição Materno Infantil e 

IMS119 - Patologia da Nutrição e Dietoterapia I  serão realizadas conjuntamente. 

Diante disso, quem optar pela opção 1 ou 2 da matrícula deverá selecionar os 

componentes práticos da terça-feira ou  quinta-feira, período matutino. Na opção 3 da 

matrícula as atividades práticas do IMS118 e IMS119 serão ofertadas na quinta-feira, 

período matutino. As aulas práticas de cada componente serão ofertadas a cada grupo a 

cada  quinze dias, acumulando 4 horas de prática em ambos os componentes neste 

período. Isso ocorre, pois algumas aulas práticas do componente IMS118 serão 

realizadas nas Unidades Básicas de Saúde, enquanto, as práticas do IMS119 realizadas 

no Hospital Geral de Base.  

ATENÇÃO : No inicio do semestre de 2019.1 os alunos deverão entregar a docente 

responsável da disciplina, uma fotocópia do cartão de vacina para comprovar que seus 

esquemas vacinais estão em dia. Orientamos que todos os alunos dirijam-se a Unidade 

Básica de Saúde do seu bairro e munícipio para que seja feito esta conferência. Em 

casos de vacinas em atraso, favor colocar em dia, pois o não cumprimento desta 

atividade impede a vivência no campo de prática (HGVC). 

 

• 9º semestre  

Componentes para a matrícula: 

• IMS121 - Deontologia da Nutrição 

• IMS128 - Desenvolvimento de Comunidade e Comunicação  

• IMS131 - Administração em Serviços de Alimentação Coletiva  

• IMS137 - Dietoterapia Aplicada  

• IMSA97 - Trabalho de Conclusão de Curso  
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O componente curricular IMSE87 - Farmacologia em Nutrição será ofertada para os 

alunos do 9° semestre do Curso de Nutrição e poderá ser convalidada como atividade 

complementar. 

 

          Opções de horários: 1,2 e 3,4 - selecionar os componentes de apenas uma das 

opções. As aulas irão ocorrer nos períodos matutino e vespertino. 

Os alunos regulares neste semestre não serão adaptados no componente curricular 

novo de 2019.1. 

Atividades Complementares: Os acadêmicos devem cumprir o mínimo de 200 

horas de atividades complementares para protocolar os comprovantes na secretaria 

acadêmica no semestre de 2019.1. Estas atividades estão previstas na Instrução 

normativa 01/2018 (Validação de carga horária das atividades complementares 

disponível no link: http://www.ims.ufba.br/sites/ims.ufba.br. Orientamos que o acadêmico 

registre detalhadamente cada atividade cumprida nos documentos disponíveis na IN 

03/2013, disponível no mesmo link, e organize os documentos comprobatórios.  

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 Nutrição.  

 

     Observação Geral para todos os semestres: Após a ma trícula, a 

coordenação poderá realizar ajustes para alocação d e todos os discentes, caso 

seja necessário. 

A solicitação de matrícula em componentes curricula res que não estão 
disponíveis no SIAC WEB deve ser feita no formulári o eletrônico disponibilizado no 
site do IMS até o dia 22/01/2019. 

 

 

 

 

 
Profª. Poliana Cardoso Martins 

Coordenadora do Colegiado de Nutrição 
IMS/CAT- UFBA.  


