
Para se matricularem no 5o período:
Clínica Cirúrgica I: 4 grupos de práticas
HAM V: 9 grupos de práticas
IESC V: 9 grupos de práticas
*Ao escolher o grupo de HAM será o mesmo grupo de IESC. Por exemplo, o aluno que se matricular no grupo A de HAM 
pertencerá também ao grupo A de IESC.

Os módulos de HAM e Clínica Cirúrgica ocorrerão ao mesmo tempo na segunda-feira pela manhã. 
Assim, para evitarmos que alunos estejam escalados em 2 atividades simultaneamente, é necessário:

1) Os alunos que se matricularem nos grupos A ou B de Clínica Cirúrgica só podem se matricular em um dos grupos de HAM: A, 
B, C, D ou E. 

2) Os alunos que se matricularem nos grupos C ou D de Clínica Cirúrgica só podem se matricular em um dos grupos de HAM: F, 
G, H ou I.

Dessa forma, para auxiliar nesse processo e evitarmos erros, o link enviado exibe uma planilha que já faz o direcionamento 
automático dos alunos que se matricularem nos grupos de HAM para o grupo correto de Clínica Cirúrgica. 

Eletiva disponível: Introdução à prática do tratamento radioterápico 

*De acordo com o Regimento Interno, o aluno deve cumprir 160 horas de disciplinas Eletivas até o 8º período. Cada período tem
sua Eletiva correspondente de 40 horas. 
Caso você já tenha completado 160 horas, você pode cursar essa disciplina no formato Optativo. No entanto, haverá um custo 
adicional que deverá ser consultado na secretaria acadêmica.



Pré-matricula com a coordenação:
ü Conforme combinamos nas nossas reuniões mensais, vamos fazer um esboço da rematrícula. O 

objetivo é acompanhar e orientar vocês quanto a algum erro na escolha dos grupos. 

ü Ao detectar algum impedimento para permanecer no grupo, a coordenação fará contato direto com a 
turma, passando a informação de que alterações serão feitas e isso será encaminhado a secretaria para 
que as correções sejam feitas também no RM.

ü Segue o link de uma planilha para que vocês coloquem seus nomes nos grupos, simulando a 
rematrícula.

ü https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luciana_biaggi_fmit_edu_br/EdJ-
Pt2NHhVKt8R0JxfmZPIBi8pVgJ4YqbSZm23YiUbasA?e=usoesw

ü É importante que todos os alunos preencham essa planilha para que se tenha uma prévia dos grupos e 
se detecte algum conflito que seja corrigido antes do início das aulas.

https://nreeducacional-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/luciana_biaggi_fmit_edu_br/EdJ-Pt2NHhVKt8R0JxfmZPIBi8pVgJ4YqbSZm23YiUbasA?e=usoesw

