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ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA 2023.1-CURSO DE ENFERMAGEM 
 
 

Prezados orientadores acadêmicos, Prezados discentes 

Por favor, leiam as Orientações Acadêmicas Gerais para o semestre 2023.1, emitidas pela 
Coordenação Acadêmica do IMS, que versa sobre toda a lógica de matrícula. 

1. Recomenda-se agendamento prévio com o orientador acadêmico e que o discente 
disponibilize ao mesmo seu histórico escolar emitido pelo SIAC. A comunicação 
com seu orientador será via e-mail ou outro meio de comunicação que tenha com 
seu Orientador (O material referente à orientação acadêmica está disponível no site 
do IMS, link legislação - orientações e rotinas). Alunos cujos orientadores estejam 
afastados devem procurar a coordenação de curso para receberem as orientações 
pertinentes – encaminhando mensagem para o endereço eletrônico 
enfermagemimsufba@gmail.com. 

2. A realização da matrícula será feita somente via Web. Os alunos devem seguir as 
orientações do Planejamento Acadêmico - Semestre Letivo 2023.1. 

3. Os alunos devem conferir o seu guia de matrícula no dia 08/02/2023, dia 11/04/2023 
e no dia 03/04/2023 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 o Colegiado. 

4. No período de 08/02 a 09/02/2023 (até 17:00h) e de 16 e 17/02/2023, os alunos 
devem solicitar, por meio de Formulário Eletrônico, matrícula em componentes 
curriculares que não estão disponíveis no SIAC WEB devido, principalmente aos 
seguintes motivos:  

a) Componentes curriculares ofertados por outros cursos do IMS que 
pertençam a matriz curricular do curso de origem do aluno;  

b) Componentes curriculares ofertados por outros cursos que não pertençam a 
matriz curricular, geralmente utilizado para fins de carga horária de 
atividade complementar ou de componentes livres. 

5. Componentes curriculares da matriz do curso que não estão listados no SIAC WEB 
por efeito de ausência de pré-requisito, é necessário que o aluno abra o processo de 
paralelismo com aprovação pelo Colegiado. A solicitação é realizada via formulário 
eletrônico disponibilizado no site do IMS, onde receberão e-mail de confirmação. 
Caso não o receba, entrar em contato através do e-mail nusec@ufba.br. 

6. As solicitações serão analisadas pelo colegiado, seguindo o critério de 
escalonamento previsto para o IMS e outras apreciadas em plenária do Colegiado 
até 03/04/2023. Após esta data, o aluno deverá verificar seu comprovante de 
matrícula para verificar se a solicitação foi atendida, ou seja, se sua matrícula foi 
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mantida ou retirada do sistema SIAC (não mais permitindo a frequência em sala de 
aula, assim como a realização de avaliações). 

7. 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 03/03/2023. 

8. Recomenda-se ao aluno que, antes da abertura de processo para solicitar cursar pré-
requisito em paralelo ou quebra de pré-requisito, observe os critérios estabelecidos 
na Instrução Normativa 01/2009, disponível no site do IMS, link legislação, 
instruções normativas. Os processos deverão ser julgados pelo Colegiado e são 
necessários para justificativa do coordenador no SIAC. Havendo irregularidades, 
dentro do período previsto pelo calendário acadêmico, o aluno poderá ter sua 
inscrição em componentes curriculares excluída do sistema. Orientações de como 
abrir processo eletrônico para cursar pré-requisito em paralelo ou quebra de 
pré-requisito, devem ser solicitadas ao NURA (nuraims@ufba.br ). 

9. Os dados cadastrais deverão ser atualizados, se necessário, pois o sistema utiliza o 
e-mail cadastrado pelo aluno para envio de informações. Em caso de dúvida, os 
alunos deverão procurar a Secretaria dos Colegiados (nusec@ufba.br) e/ou NURA 
(nuraims@ufba.br) ou entrar em contato com o telefone disponível no SIAC. 

10. Recomenda-se acesso periódico ao site do IMS e SUPAC e verificação periódica do 
e-mail da turma, recurso utilizado para comunicação entre coordenador de curso e 
alunos, pois quaisquer alterações serão comunicadas através destes. 

11. É de responsabilidade do aluno o acompanhamento do calendário acadêmico 
divulgado no site da SUPAC e informações no site do IMS. 

12. Alguns horários registrados no SIAC podem sofrer alteração, conforme já informado 
nas Planilhas de Horário do Curso, disponível no site do IMS. 

Seguem recomendações, que facilitarão o processo de orientação acadêmica, para o curso de 
Enfermagem: 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 
 
✔ A matriz atual (2009.2) ainda prevê integralização em 9 semestres.  
 
✔ Os alunos devem cumprir 200 horas de atividades complementares. Sugere-se que 

mantenham a documentação organizada para entrega na data estipulada para registro no 
NUPAC. 

 
 
✔ Na matriz atual o aluno deve cursar um componente optativa (68 horas). Recomenda-se 

que esta seja cumprida até o quarto semestre, pois a partir deste, o rodízio de horários 
para as práticas é frequente, dificultando a matrícula em outros componentes. 
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✔ 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 Enfermagem. Para solicitar a inscrição nestes 
componentes o aluno deverá verificar os pré- requisitos exigidos, a compatibilidade do 
horário e comparecer na data prevista para o ajuste do curso de Enfermagem. Esse pedido 
deverá ser realizado por meio do formulário eletrônico, disponível no site do IMS. 

 
✔ A inscrição em componentes curriculares deverá ser feita via WEB no período de 01/02 

a 05/02/2023. 
 
✔ A divulgação dos resultados pela WEB está prevista para o dia 08/02/2022. É 

imprescindível que o aluno confira o resultado de sua matrícula. Para solicitação de 
componentes curriculares via formulário eletrônico deverá ser realizado no período de 
08/02 a 09/02/2023 (até às 17:00h) e de 16 e 17/02/2023. 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. 

 
✔ Para abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-requisito 

deverá ser realizada até 03/03/2023 no NURA (nuraims@ufba.br). 
 
✔ Para matrícula e ajustes de matrícula, o aluno deverá comparecer, presencialmente no 

colegiado do curso, nos dias 10/02/2023 e 27/02/2023  no horário das 09h às 12h e 14h 
às 17h, - Atenção – só tem direito ao ajuste de matrícula, o aluno que tiver feito 
matrícula ou web ou “presencial”. 

 
✔ É responsabilidade do aluno programar-se para uma eventual necessidade de 

comparecimento no colegiado de enfermagem nos dias da matrícula presencial. 
 
✔ Os horários são planejados atendendo a necessidade do curso e do IMS, desta forma, não 

é possível garantir que as aulas dos alunos acontecerão sempre no mesmo turno. 
 
✔ O critério de escalonamento de matrícula via WEB de acordo com a IN 01/2010 da 

Coordenação Acadêmica será o CA (coeficiente de aproveitamento). 
 

ORIENTAÇÕES POR SEMESTRE: 
 

 
  ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 1° SEMESTRE 

 
 Observem a necessidade de inserção em atividades de extensão, pesquisa e outras que 

sejam aproveitadas como atividades complementares. 

 Observar a disponibilidade para cursar componente optativo. 

 Será ofertado o componente IMS011 – Introdução a Sociologia e recomenda-se que os 
alunos que não cursaram o componente matriculem-se neste semestre.  

 
  ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 3° SEMESTRE 
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 Observem a necessidade de inserção em atividades de extensão, pesquisa e outras que 

sejam aproveitadas como atividades complementares. 
 

 Observar a disponibilidade para cursar componente optativo. 
 

 O componente IMS031 – Enfermagem e sociedade será ofertada no período 
vespertino. 
 

 Será ofertado o componente IMS011 – Introdução a Sociologia e recomenda-se que 
os alunos que não cursaram o componente matriculem-se neste semestre.  

 

  ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 4° SEMESTRE 
 

 Verificar se já cursou componente optativo. 
 

 O componente IMS032 – Exercício de Enfermagem será oferecida em curso intensivo 
no período de 31/01/2023 a 16/02/2023. 

 
 Será ofertado o componente IMS047 – Psicologia e recomenda-se que os alunos que 

não cursaram o componente matriculem-se neste semestre.  
 

 O componente IMS034 - Bases Teóricas e Tecnicas de Enfermagem, possuem 
atividades nos turnos da manhã e da tarde, independente do grupo escolhido no SIAC, 
isso significa que ao fazer a matrícula o discente deve estar ciente de que, como todos 
os componentes práticos, o componente é modulado em grupos com até 6 alunos e 
assim a confirmação dos horários será realizada no início das aulas conforme a 
formação dos diferentes grupos.  

 
 Estão previstos 05 grupos de práticas para o 4º semestre. Para o componente curricular 

IMS034 - Bases Teóricas e Técnicas de Enfermagem sendo que é possível que 
algum(ns) grupo(s) façam as práticas no turno vespertino. 

 
 Ao iniciar as aulas práticas no ambiente hospitalar, será solicitado aos alunos a carteira 

de vacinação, comprovando o recebimento das vacinas obrigatórias. A saber: Contra 
hepatite B, Dupla adulto e Tríplice Viral e COVID-19. 

 
 Os Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, toucas, protetor facial, luvas e 

outros) serão fornecidos pelo Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, porém, 
o discente deve providenciar máscaras para adentrar ao hospital. 

 
 Cabe ressaltar que a oferta dos componentes encontra-se condicionada: 

1. Manutenção da liberação por parte da SESAB (Secretaria de Saúde da Bahia) 
dos campos de prática – Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista e 
também, do acesso às instalações do campus do IMS/CAT/UFBA; 
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2. Da efetiva vacinação dos discentes. 

3. Do preenchimento, anuência e entrega à direção do IMS do “Termo de adesão 
às atividades práticas” – que será posteriormente disponibilizado. 

  ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 5° SEMESTRE 
 

 Os horários apresentados neste planejamento foram divididos em 5 grupos de práticas, 
atendendo a determinação da Superintendência Acadêmica. Entretanto, para a 
operacionalização do semestre o aluno que se matricular, por exemplo, em P1 em 
Enfermagem na atenção à saúde do idoso, deverá se matricular em P1 em todos os 
outros componentes do seu semestre.   
 

 Estão previstos grupos de práticas para o 5º semestre, contando com número máximo 
de 6 integrantes. Assim, desenvolveremos atividades, tanto no período da manhã, 
quanto no período da tarde. 

 
 O cronograma de atividades práticas poderá sofrer alterações de acordo com 

solicitações ou outros imprevistos por parte da unidade convenente. 
 

 O componente curricular IMS041 - Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso irá 
ofertar as práticas de forma condensada, durante o período de uma semana. As datas 
das práticas serão disponibilizadas pelo professor com antecedência, de modo que o 
aluno deverá se organizar para ter disponibilidade de tempo para realizar as práticas. 
 

 Os Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, toucas, protetor facial, luvas e 
outros) para cursar as práticas do componente IMS036 - Enfermagem em Clínico-
Cirúrgica I serão fornecidos pelo hospital, porém, o discente deve providenciar 
máscaras para adentrar ao hospital. 

 
 Recomenda-se que neste semestre o aluno defina seu tema e seu orientador do trabalho 

de conclusão de curso (TCC) de maneira a adiantar o andamento da pesquisa nos 
semestres posteriores. 

 
 As primeiras duas semanas de aula será apenas de aulas teóricas, de segunda a sexta, 

iniciando às 7 horas. As práticas iniciarão a partir da terceira semana de aula. 
 

 Cabe ressaltar que as ofertas dos componentes encontram-se condicionadas: 

1. Manutenção da liberação por parte da SESAB (Secretaria de Saúde da Bahia) 
e da SMSVC (Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista) dos 
campos de prática – Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista e Unidades 
de Saúde e também, do acesso às instalações do campus do IMS/CAT/UFBA; 

2. Da efetiva vacinação dos discentes. 

3. Do preenchimento, anuência e entrega à direção do IMS do “Termo de adesão 
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às atividades práticas” – que será posteriormente disponibilizado. 

 
  ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 7º SEMESTRE 

 
 Os horários apresentados neste planejamento foram divididos em 5 grupos de práticas, 

atendendo a determinação da Superintendência Acadêmica. Entretanto, para a 
operacionalização do semestre o aluno que se matricular, por exemplo, em P1 em 
Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental, deverá se matricular em P1 em todos os 
outros componentes do seu semestre.  

 
 Estão previstos grupos de práticas para o 7º semestre, contando com número máximo 

de 6 integrantes. Assim, desenvolveremos atividades, tanto no período da manhã, 
quanto no período da tarde. 
 

 O cronograma de atividades práticas poderá sofrer alterações de acordo com 
solicitações ou outros imprevistos por parte da unidade convenente. 
 

 Os Equipamentos de Proteção Individual (máscaras, toucas, protetor facial, luvas e 
outros) para cursar as práticas dos componentes serão fornecidos pelo hospital, porém, 
o discente deve providenciar máscaras para adentrar ao hospital. 

 
 É importante que neste semestre o aluno defina seu tema e seu orientador do trabalho 

de conclusão de curso (TCC). 
 

 Cabe ressaltar que as ofertas dos componentes encontram-se condicionadas: 

1. Manutenção da liberação por parte da SESAB (Secretaria de Saúde da Bahia) 
e da SMSVC (Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista) dos 
campos de prática – Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista, Unidades 
de Saúde e Fundação de Saúde Hospital Esaú Matos também, do acesso às 
instalações do campus do IMS/CAT/UFBA; 

2. Da efetiva vacinação dos discentes. 

3. Do preenchimento, anuência e entrega à direção do IMS do “Termo de adesão 
às atividades práticas” – que será posteriormente disponibilizado. 

 
 
  ORIENTAÇÕES PARA ALUNOS 9º SEMESTRE 
 

 
▪ Estão previstas atividades didáticas e de orientação do estágio que serão 

realizadas no período da manhã (07:00 às 12:30 horas) na primeira semana do 
semestre e o cronograma apresentado pelos docentes no primeiro dia de aula. 
 

▪ Os estágios acontecerão em locais cedidos pelas unidades convenentes e de 
acordo com a disponibilidade de docentes para a supervisão. A turma será 
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distribuída em turnos da manhã e tarde. 
 

▪ O estágio acontecerá de segundas-feiras às quintas-feiras, sendo que poderá haver 
necessidade de comparecer aos locais em horários extras a depender das 
atividades propostas e demandas das unidades. Às sextas-feiras no turno da 
manhã serão realizadas sessões técnicas e momentos de discussão acerca do 
componente curricular IMSA75 - Estágio Curricular Supervisionado II. 
 

▪ Atividades relacionadas ao estágio, realizadas em horário e dia fora do proposto 
pelo planejamento acadêmico serão computadas como atividades de estágio, de 
acordo com o estabelecido pelo docente supervisor. 

 
▪ A apresentação do TCC será definida pelo professor do componente curricular e 

será realizada para uma banca examinadora, de acordo com a instrução normativa 
01/2009 do Colegiado de Enfermagem. 
 

▪ Os alunos serão notificados pelo colegiado a data de entrega de toda a 
documentação das atividades complementares no NUPAC. 
 

▪ Cabe ressaltar que a oferta do componente em questão encontra-se condicionada: 

1. Manutenção da liberação por parte da SESAB (Secretaria de Saúde da Bahia) 
dos campos de prática – Complexo Hospitalar de Vitória da Conquista e 
também, do acesso às instalações do campus do IMS/CAT/UFBA 

2. Do preenchimento, anuência e entrega à direção do IMS do “Termo de adesão 
às atividades práticas” – que será posteriormente disponibilizado.  

 
CRONOGRAMA 
 

1. Orientações acadêmicas - Período 30/01 a 03/02/2023 
 

2. Matrícula WEB -   01/02 a 05/02/2023 
 

3. Resultado da Matrícula WEB - 08/02/2023 
 

4. Solicitação de Componentes Curriculares no Formulário Eletrônico: 08/02 a 09/02/2023 
(até às 17:00h) e será reaberto em 16 e 17/02/2023.. 
 

5. 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. 
 

6. Abertura de processo para cursar componentes em paralelo com o pré-requisito até 
03/03/2023 no NURA (nuraims@ufba.br) 
 

7. Matrícula presencial – 10/02/2023 - Graduação (SIAC). 
 

8. Ajustes de Matrícula - 27/02/2023 - Graduação (SIAC). 
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9. Mais informações disponíveis em "Agenda de Rotinas Acadêmicas 2023" (disponível em 
https://supac.ufba.br/agenda-de-rotinas-academicas). 
 

10. Início das aulas - 06/03/2023  
 

11. Término das aulas - 07/07/2023 
 

 
Profª. Tarcísia Castro Alves  

Coordenadora do Curso de Enfermagem 


