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ORIENTAÇÕES ACADÊMICAS DA GRADUAÇÃO – Matrícula      Semestre Letivo  
Suplementar      (SLS) 2020  

Colegiado Nutrição

Seguem informações  específicas  para  matrícula  dos  estudantes  do  curso  de  nutrição  no
SEMESTRE LETIVO SUPLEMENTAR (SLS) 2020.

Atenção:  Leia  atentamente  as  orientação  acadêmicas  realizadas  pela  Coordenação
Acadêmica. Os procedimentos de matricula ocorrerão de forma remota e se faz necessário
que os alunos compreendam os processos a fim de minimizar os erros e dificuldades.

CRONOGRAMA

1. Orientações acadêmicas: Período 31/08/2020 (a partir das 13h) a 03/09/2020

2. Matrícula WEB: Período 31/08/2020 (a partir das 13h) a 03/09/2020

3. Solicitação de Componentes Curriculares, para aqueles que queiram se matricular

em  mais  de  2  componentes  (Formulário  Eletrônico):  31/08  a  11/09/2020.  Você

receberá e-mail  confirmando solicitações de componentes (Formulário Eletrônico). Caso

não receba o receba, entrar em contato através do e-mail nusec@ufba.br.

4. Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-requisito: até

18/09/2020 no NURA (imsnupac@ufba.br)

5. AJUSTES  DE  MATRÍCULAS:  14  a  18/09/2020. Lembramos  que  o  cancelamento  da

matrícula nos componentes do SLS podem ser realizados a qualquer tempo.

6. Início das aulas – 08/09/2020 - Término das aulas – 18/12/2020.

O estudante pode optar a se matricular no componente curricular do seu interesse, entretanto

alguns componentes foram planejados para nos apoiar na regularização da transição da Matriz

curricular. Assim, sugerimos que sejam priorizados a matricula da seguinte forma:

5º Semestre:  IMSE78 – Relação Étnico racial - Prof.ª Raquel Souzas
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7º Semestre: IMSE94 - Nutrição da Criança e do Adolescente - Prof.ª Daniela Rocha e Prof.ª

Substituta Manoela Rios

9ª Semestre:  IMSE99 - Bioética e Legislação Profissional - Profs. Poliana e Vivian Honorato

 A  realização  da  matrícula  será  feita  somente  via  Web.  Os  alunos  devem  seguir  as

orientações do Planejamento Acadêmico - Semestre Letivo Suplementar de cada curso,

disponível no site do IMS.

 Orientamos  que  os  alunos  se  matriculem  em  até  2  componentes  na  Matrícula  WEB

(lembrando que o é de limite de 340 horas para os alunos de cursos de graduação). 

 Para solicitar  vaga em mais  componentes  durante/após a matrícula  WEB,  preencha o

formulário  eletrônico  disponibilizado no site  do IMS.  Esse formulário  ficará aberto  para

solicitação  de  31/08  a  11/09/2020.  Vocês  receberão  e-mail  de  confirmação,  caso  não

receba o e-mail de confirmação de preenchimento do formulário, entrar em contato através

do e-mail nusec@ufba.br.

 Os alunos devem conferir o seu guia de matrícula no dia 07/09/2020 e no dia 18/09/2020 e

fazer  PDF do comprovante  de matrícula  para  arquivo  pessoal.  Caso  haja  dúvidas,  na

alocação de turmas e matrícula em componentes curriculares, entrar em contato com seu

Colegiado, pelos meio de comunicação que o mesmo disponibiliza. 

 O  aluno  que  abrir  processo  para  cursar  pré-requisito  em  paralelo  ou  quebra  de  pré-

requisito,  deve  enviar  e-mail  para  o  Colegiado  e  para  a  Secretaria  dos  Colegiados

(nusec@ufba.br) informando tal ação. A abertura deste processo deve ser realizada até

18/09/2020.  Recomenda-se  ao  aluno  que,  antes  da  abertura  de  processo  observe  os

critérios  estabelecidos  na  Instrução  Normativa  01/2009.  Orientações  de  como  abrir

processo  eletrônico  para  cursar  pré-requisito  em  paralelo  ou  quebra  de  pré-requisito,

devem ser solicitadas ao NURA (imsnupac@ufba.br).

Sabemos que este momento tem trazido muita ansiedade e sofrimento a todos. Nos adaptar à

realidade  do  ensino  remoto  requer  serenidade,  paciência  e  boa  vontade  de  todos  os

envolvidos. O colegiado está aqui para apoiar vocês neste processo. Temos certeza que tudo

vai dar certo.
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