
 

Orientações e informações importantes para os alunos sobre o Calendário Acadêmico 

Alternativo proposto para o Curso de Nutrição e sobre as matrículas 

 

1) O Calendário Alternativo, no contexto de excepcionalidade provocada pelo COVID19, terá matrícula opcional . Os 

alunos que não puderem ou não tiverem interesse em efetuar a matrícula neste período não perderão o vínculo 

com a Universidade e seguirão tendo acesso aos programas da PRAE, pois o semestre (1º /2020) não será 

cancelado e continuará suspenso até o retorno das atividades presenciais. Assim, as ofertas deste Calendário Alternativo 

terão o caráter complementar ao 1º/2020. 

 

2) Todos os alunos matriculados no Calendário suspenso de 1º/2020 terão seus vínculos  garantidos. As ofertas e 

matrículas realizadas no 1º semestre de 2020, referentes ao Calendário que está suspenso, serão mantidas.  

 

3) Disciplinas que serão ofertadas no Calendário Acadêmico Alternativo pelo Curso de Nutrição: 

TODAS as disciplinas que constem CH PRÁTICA no PPC, mesmo que possam ser de realizadas totalmente de forma 

remota, NÃO poderão ser ofertadas no Calendário Alternativo, pois a Secretaria de Regulação do Ensino Superior do 

MEC (Seres) proibiu atividades práticas no formato remoto. Assim, como a maioria das disciplinas  do Curso de Nutrição 

apresenta um componente prático, a oferta de disciplinas acabou ficando limitada. 

 

Quadro 1. Disciplinas, códigos, configurações, pré-requisitos, horários das atividades síncronas  e semestres a serem ofertadas as 

turmas das disciplinas do Curso de Nutrição. 

Disciplinas Código 
Configuraç

ão 
Pré-requisito(s) 

Horários 
atividades 
síncronas 

Turma 
 

Semestre a ser 
ofertado 

Administração 
de Saúde 
Pública  

16400002 
2T - 

Obrigatória 
- 

3ª feiras, das 
08:00 h às 8:50 h 

T51 
T52 
T53 

 
1º semestre 
2º semestre 
3º semestre 

 

Ética 
Profissional 

16400001 
2T - 

Obrigatória 
- 

5ª feiras, das 
15:10 h às 16:00 

h 

T51 
T52 
T53 
T54 
T55 

1º semestre 
2º semestre 
3º semestre 
4º semestre 
5º semestre 

Genômica 
Nutricional 

16400068 3T - Optativa 

Genética do 
Metabolismo, 

mas será 
quebrado 

- 

 
 

T51 
T52 
T53 
T54 
T55 
T56 
T57 

 
 

1º semestre 
2º semestre 
3º semestre 
4º semestre 
5º semestre 
6

o
 semestre 

7
o
 e 8

o
 semestres 

Patologia Geral 16400070 
2T - 

Obrigatória 
Fisiologia II - 

T54 
T55 

4º semestre 
5º semestre 

Compostos 
Bioativos 

16400030 2T - Optativa 

Ciência e 
Tecnologia de 

Alimentos, 
Dietética I e 

Microbiologia e 
Higiene dos 
Alimentos 

5ª feiras, das 
10:00 h às 10:50 

h 

T55 
T56 
T57 

5º semestre 
6

o
 semestre 

7
o
 e 8

o
 semestres 



Nutrição e 
Câncer 

16400071 3T - Optativa 
Fisiopatologia e 

Dietoterapia I 

4ª feiras, das 
08:50 h às 9:40h 
e das 10:00 h às 

10:50h 

T56 
T57 

6
o
 semestre 

7
o
 e 8

o
 semestres 

 

4) Todas as disciplinas ocorrerão em 12 semanas.  

 

5) A única disciplina que o colegiado aprovou a retirada temporária do pré-requisito e solicitou essa retirada ao 

CRA foi Genômica Nutricional.  

Genômica Nutricional tem como pré-requisito a disciplina Genética do Metabolismo, do 1º semestre, mas esse pré-

requisito foi excepcionalmente retirado para o Calendário Acadêmico Alternativo da Nutrição. Por isso, alunos de todos os 

semestres, inclusive os alunos do 1º semestre do Curso de Nutrição, poderão solicitar matrícula nesta disciplina. 

 

6) Os alunos só poderão solicitar matrícula para as turmas reservadas para o seu semestre , conforme quadro 

acima. 

Devido ao reduzido número de vagas para o Calendário Alternativo (0,78 vaga/aluno matr iculado em 2020/1, pois são 

330 vagas para 418 alunos , ou seja, não teremos nem uma vaga para cada aluno se todos os alunos quiserem cursar 

alguma disciplina), e a discrepância no número de alunos em cada semestre, as vagas das disciplinas foram distribuídas 

em turmas por semestre para que a relação número de vagas/ aluno (número de vagas no calendário alternativo dividido 

pelo número de alunos matriculados em 2020/1 em cada semestre) ficasse homogênea entre os semestres. Dessa 

forma, os alunos só poderão solicitar matrícula para as turmas reservadas para o semestre que estão cursando. Para 

facilitar a solicitação de matrículas, as turmas foram identificas com o 2º número correspondendo ao número do semestre 

para a qual será ofertada. Assim, alunos do 1º semestre poderão solicitar matrícula nas turmas das disciplinas com final 1 

(turmas 51), alunos do 2º semestre, em turmas com final 2 (turmas 52), e assim sucessivamente, conforme quadro 

acima. Alunos dos 7º e 8º semestres poderão se matricular nas turmas com final 7 (turmas 57). 

 

Em resumo, as disciplinas que os alunos poderão solicitar matrícula conforme o semestre que estão cursando: 

1º, 2º e 3º semestres: Ética Profissional, Genômica Nutricional e Administração de Saúde Pública 

4º semestre: Ética Profissional, Genômica Nutricional e Patologia Geral 

5º semestre: Ética Profissional, Genômica Nutricional, Patologia Geral e Compostos Bioativos 

6º, 7º e 8º semestres: Genômica Nutricional, Compostos Bioativos e Nutrição e Câncer 

 

7) O número de vagas por aluno, ou seja, o número de disciplinas por aluno será limitado em 1, inicialmente.  

Devido ao reduzido número de vagas para o Calendário Alternativo (0,78 vaga/aluno matr iculado em 2020/1, pois são 

330 vagas para 418 alunos , ou seja, não teremos nem uma vaga para cada aluno se todos os alunos quiserem cursar 

alguma disciplina), inicialmente, o número de disciplinas por aluno será limitado em uma.  

 

8) Caso sobrem vagas após a distribuição de uma vaga por aluno, as vagas que sobrarem serão distribuídas, 

limitando-se, nesta situação, para 2 vagas por aluno.  

Após a distribuição de 1 vaga por aluno, SE SOBRAREM VAGAS, estas serão redistribuídas, limitando-se, nesta 

situação, para 2 vagas por aluno, e assim sucessivamente. Por isso, os alunos que desejarem se matricular em mais de 

uma disciplina deverão fazer a solicitação de matrícula para todas as disciplinas  que desejarem (conforme a 

disponibilidade por semestre) e preencherão um formulário do Google Forms que será disponível pelo colegiado, onde 

informarão sua ordem de prioridade entre as disciplinas cujas matrículas forem solicitadas . 

 

9) O ordenamento de matrícula dos alunos dentro de cada turma, para todas as disciplinas, seguirá a 

resoluçãonº47/2018 do COCEPE.  

 

 

 



10) Os ajustes para a distribuição de uma ou mais vagas em disciplinas por aluno serão realizados na correção de 

matrícula pelo Colegiado, de forma remota. 

Os ajustes para a distribuição de uma ou mais vagas em disciplinas por aluno serão realizados na correção de matrícula 

seguindo o ordenamento automático de matrícula feito pelo sistema de acordo com a resoluçãonº47/2018 do COCEPE, o 

limite de uma vaga por aluno e as informações do formulário do Google Forms preenchidas pelos alunos. 

 

11) Após o encerramento das correções de matrícula, será solicitado ao CRA a fusão das turmas das disciplinas, 

para que as disciplinas fiquem somente com uma turma (com exceção de Genômica Nutricional que terá duas turmas 

com 50 alunos cada). 

 

12) Período de solicitação de matrícula on-line: 11 a 14 de junho 

 

13) Período para os alunos consultarem a matrícula on-line: a partir de 15 de junho 

 

14) Período para correção de matrícula nos Colegiados (atendimento remoto) : 16 a 19 de junho 

 

15) Início do semestre letivo 2020/1 – Alternativo: 22 de junho 

 

16) É indicado aos alunos o uso exclusivo da biblioteca virtual até que o cenário mude e seja possível, após criteriosa 

avaliação, também o uso das bibliotecas de modo presencial . 

 

17) Os períodos de suspensão do Calendário de 1º/2020 e de realização do Calendário Alternativo, não serão 

computados para fins de jubilamento. 

 

  

 

 

Pelotas, 09 de junho de 2020. 

 

 

Ângela Nunes Moreira 

Coordenadora do Curso de Nutrição 


