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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS – Matrícula 2019.2 

 
COLEGIADO DE BIOTECNOLOGIA 

 
 

Prezados(as) discentes e orientadores acadêmicos, 

 

Seguem algumas recomendações para facilitar o processo de matrícula dos discentes de 

Biotecnologia 2019.2. 

• Reiteram-se as recomendações da Coordenação Acadêmica. 

• Para realização das Orientações Acadêmicas sugerimos que os discentes agendem, 

previamente, com o orientador acadêmico uma data e horário dentro do período 

estipulado pela CAC para ocorrência das mesmas (12/06 a 28/06) e que o discente 

compareça a orientação com o histórico escolar emitido pelo SIAC. 

• Recomenda-se que os alunos sejam orientados a matricularem-se em todos os 

componentes ofertados para seus respectivos semestres. 

• É recomendado o cumprimento dos componentes curriculares que os discentes 

estão devendo de semestres anteriores. 

• Na matriz atual o aluno deve cursar oito disciplinas optativas (68 horas). Recomenda-

se que seja cumprida pelo menos 01 optativa (68 h) para os alunos do 6º semestre e 

04 optativas (68 h) para os alunos do 8º semestre. 

• A inscrição em componentes curriculares deve ser feito via WEB nos prazos 

determinados pelo Calendário Acadêmico (12 a 15/07/2019). 

 
Atividades Complementares 
 

Os alunos devem cumprir 100 horas de atividades complementares durante o 

período disponível para a integralização curricular. Segundo a IN 01/2012, Art. 2º, Parágrafo 

único, “Os alunos deverão realizar atividades em pelo menos dois grupos de atividades 

acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão) ”. No início do semestre os alunos serão 

convocados a apresentarem a documentação pertinente. 
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Componentes Optativos: 
 

De acordo com a matriz curricular atual o aluno deve cursar 544 horas de 

componentes curriculares optativos, o que corresponde a oito componentes de 68 horas. 

Nesse semestre serão ofertados os componentes optativos e turma extra a seguir: IMS002 – 

Patologia, IMS169 - Tecnologia de Produtos de Origem Animal (não apresenta mais pré-

requisito), IMS188 - Cultura de Células de Mamíferos Aplic. à obtenção de Prod. Bio., 

IMS194 - Tópicos Especiais em Imunologia, IMSE72 - Ciência, Sociedade e Ficção, IMS268 

– Libras-Língua Brasileira de Sinais, IMSB75 – Educação Ambiental, IMS158 – 

Gerenciamento de Resíduos, IMSE71 – Introdução à Antropologia Forense, IMS190 – 

Metabolismo Microbiano, IMSB78 – Bioquímica de Alimentos e IMS174 – Síntese de 

Fármacos. 

 

• O professor do componente curricular IMSE72 - Ciência, Sociedade e Ficção - Prof. 

Vinícius Gonzalez solicita que os alunos matriculados deixem o horário de 16:40 às 

18h30 vago, pois o componente curricular será condensado no horário das 14:50 às 

18:30h. 

• Quem estiver matriculado em P1 ou P2 de IMS268 - Libras – Língua Brasileira de 

Sinais terá os 2 horários do dia disponibilizados no Planejamento no site do IMS 

 
 
Orientações específicas por semestre:  
 

2º Semestre:  

 

6º Semestre:  

• É recomendado ao aluno regular desse semestre se matricular em pelo menos uma 

optativa, para seguir regulamente a matriz curricular do curso. 

 

8º Semestre: Os alunos do oitavo semestre devem se matricular no componente curricular 

“IMS145 - Biotecnologia Aplicada à Indústria de Alimentos e Bebidas”, uma vez que esse 

componente não foi ofertado no semestre anterior. Lembre-se que essa disciplina tem como 

pré-requisito: “IMS112-Microbiologia de alimentos”. 

 

• É recomendado ao aluno regular desse semestre se matricular em pelo menos 

quatro optativas, para seguir regulamente a matriz curricular do curso. 
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• Alunos do oitavo semestre que forem fazer estágio, mesmo sem estarem 

matriculados no componente estágio supervisionado, deverão ter o Termo de 

Compromisso de Estágio firmado. Não serão admitidos alunos realizando estágio 

sem esse documento. Para maiores detalhes, consulte a Instrução Normativa 

disponível do sítio do IMS. 

 

10º Semestre: O componente curricular IMS155 - Trabalho de Conclusão de Curso poderá 

ter seu horário alterado (concentrado em alguns períodos) para viabilizar os estágios de 

alguns concluintes em indústrias ou grandes centros de pesquisa distantes de Vitória da 

Conquista. 

• Alunos do décimo semestre que forem fazer estágio, mesmo sem estarem 

matriculados no componente estágio supervisionado, deverão ter o Termo de 

Compromisso de Estágio firmado. Não serão admitidos alunos realizando estágio 

sem esse documento. Para maiores detalhes, consulte a Instrução Normativa 

disponível do sítio do IMS. 

 

 

MATRÍCULA PRESENCIAL 
 

A matrícula presencial do curso de Biotecnologia será realizada no dia 26/07 das 

09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00  no colegiado de Biotecnologia. 

 

AJUSTE DE MATRÍCULA 
 

O ajuste de matrícula do curso de Biotecnologia será realizado no dia 29/07 das 

09:00 às 12:00 h  e das 14:00 às 17:00 h  no colegiado de Biotecnologia. 

 

Atenção:  matrícula presencia l e ajustes de matrículas  são destinados para os alunos que 

não conseguiram realizar a matrícula WEB, tiveram problemas na alocação de turmas na 

matrícula WEB, desejam realizar ajustes em sua matrícula e ou solicitar componentes 

curriculares em outros cursos. 
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SOLICITAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES (Formulário  Eletrônico) 

 

12/07 a 15/07/2019 - Os alunos poderão solicitar, por meio de formulário eletrônico, 

matrícula em componentes curriculares que não estão disponíveis no SIAC WEB devido, 

principalmente aos seguintes motivos: 1-Componentes curriculares ofertados por outros 

cursos do IMS que pertençam a matriz curricular do curso de origem do aluno; 2-

Componentes curriculares ofertados por outros cursos que não pertençam a matriz 

curricular, geralmente utilizado para fins de carga horária de atividade complementar; 3-

Componentes curriculares da matriz do curso de origem do aluno que não estão listados no 

SIAC WEB por efeito de ausência de pré-requisito, nesse caso o aluno deverá ter aberto o 

processo de paralelismo com aprovação pelo Colegiado. 

 

 

CRONOGRAMA 
 

1. Orientações acadêmicas - Período de 12 a 28/06/2 018. 

2. Matrícula WEB  – 12 a 15/07/2019 

3. Divulgação dos resultados na WEB – 19/07/2019 

4. Solicitação de Componentes Curriculares (Formulá rio Eletrônico): 12 a 26/07/2019. 

5. Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-requisito de 
12/06/2018 a 31/07/2019 na Secretaria Acadêmica/NUP AC (ressaltamos que esta 
solicitação também deve ser feita em Formulário Ele trônico – acima mencionado). 

6. MATRÍCULA PRESENCIAL e AJUSTES DE MATRÍCULAS : 26/07 das 09:00 às 
12:00h e das 14:00 às 17:00  no colegiado de Biotecnologia. 

7. Início das aulas – 05/08/2019 - Término das aulas –  06/12/2019 

 
Observar as atualizações da Coordenação acadêmica. 
 
 
OBS: Em caso de dúvidas, procure o seu orientador acadêmico. 
 
 
 
 

Antonio Carlos Ricardo Braga Junior 
Coordenador do curso de Biotecnologia 


