
ORIENTAÇÕES SOBRE A MATRÍCULA 2021-01 DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

 

• A matrícula em disciplinas teórico-práticas com apenas a parte teórica sendo ofertada 

(lista consta no Anexo 01) deve ser realizada apenas no código da disciplina TEÓRICA. 

• A matrícula em disciplinas teórico-práticas com a parte teórica e a parte prática sendo 

ofertadas (lista consta no Anexo 02) deve ser realizada nos códigos da disciplina 

TEÓRICA e PRÁTICA. 

• A disciplina MOR009GV/MOR509GV - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA X será ofertada 

integralmente no semestre letivo 2021-01 ERE (TEÓRICA e PRÁTICA). Aqueles alunos 

que cursaram apenas a parte teórica da disciplina em 2020-03 poderão se matricular na 

parte prática em 2021-01. Aqueles alunos que ainda não cursaram a disciplina, deverão 

se matricular tanto na disciplina teórica, quanto na prática.  

• A matrícula em disciplinas que tenham como pré-requisitos disciplinas teórico-práticas 

desmembradas (com a oferta apenas da parte teórica no período 2020-01 e 2020-03 ERE) 

será permitida pelo SIGA somente para aqueles alunos que já tenham concluído a parte 

teórica destas (com a pontuação mínima necessária para aprovação). 

• O registro da nota da parte teórica das disciplinas teórico-práticas desmembradas ficará 

no SIGA com a indicação de pendência de desenvolvimento da parte prática da disciplina: 

"o registro da nota e da frequência referem-se apenas à parte teórica, ficando pendente 

os registros da parte prática da disciplina para aprovação final". A nota parcial da disciplina 

(parte teórica) será retificada pelo professor responsável para o lançamento da nota final 

da disciplina após o aluno concluir a parte prática.  

• A matrícula em disciplinas que possuem como pré-requisitos os estágios do 8º período 

será permitida sem a realização destes, a exceção dos estágios do 10° período. Essas 

matrículas serão efetivadas mediante solicitação de ajuste via SAU (conforme calendário 

a ser divulgado futuramente).  

 
 
ANEXO 01: Lista de disciplinas teórico-práticas com apenas a parte teórica sendo ofertada: 
 
1º período 
MOR008GV - ANATOMIA XI 
 
3º período 
BQU006GV - BIOQUÍMICA XII 
 
 



4º período 
ACL001GV - ATIVIDADE ORIENTADA III: INSERÇÃO DO FARMACÊUTICO NO SUS 
BQU009GV - BIOQUÍMICA XIII 
PAR014GV - BACTERIOLOGIA 
 
5º período 
ATO005GV - QUALIDADE DE ÁGUAS 
FCO010GV - FARMACOGNOSIA I 
FCO013GV - ATIVIDADE ORIENTADA IV: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
PAR017GV - MICOLOGIA E VIROLOGIA 
PAR018GV - PARASITOLOGIA HUMANA 
 
6º período 
FCO018GV - FARMACOGNOSIA II 
FCO019GV - FARMACOTÉCNICA 
FCO020GV - QUÍMICA FARMACÊUTICA 
 
7º período 
ATO007GV - MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS 
ATO008GV - TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 
FCO022GV - HOMEOPATIA 
FCO023GV - CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E 
FCO027GV - TECNOLOGIA FARMACÊUTICA 
FCO028GV - TECNOLOGIA DE PRODUTOS DERMOCOSMÉTICOS 
 
9º período 
ATO006GV - TOXICOLOGIA ANALÍTICA 
ATO009GV - ANÁLISE DE ALIMENTOS 
ATO010GV - ENZIM.TECNOLOGIA FERMENTAÇÕES 
FCO030GV - ATIVIDADE ORIENTADA VIII C: PRODUÇÃO INDUSTRIAL FARMACÊUTICA 
 
Total de 24 disciplinas 
 
ANEXO 2: Lista de disciplinas teórico-práticas com a parte teórica e a parte prática sendo 
ofertadas  
 
1º período 
MOR009GV e MOR509GV - HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA X 
 
2ºperíodo 
FSI003GV e FSI503GV - FISIOLOGIA IV 
FCO004GV e FCO504GV - ATIVIDADE ORIENTADA I: DIAGNÓSTICO FARMACÊUTICO EM 
SAÚDE 
 
3º período 
BOT003GV e BOT503GV - BOTÂNICA FARMACÊUTICA 
 
4º período 
PAR015GV e PAR515GV - IMUNOLOGIA III 
Total de 4 disciplinas 


