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APRESENTAÇÃO 

Guia de Rotinas e Normas Acadêmicas 

Este guia acadêmico tem como principal objetivo apresentar um panorama sobre algumas das principais rotinas 

acadêmicas e suas normatizações com vistas a auxiliar os colegiados de curso sobre as bases em que tais ações 

se assentam. São indicações orientativas, a fim de possibilitar maior fluidez quanto aos procedimentos e 

encaminhamentos com as questões que permeiam esse colegiado, otimizando sua gestão. Não se trata de um 

produto que se encerra em si mesmo, dada a dinâmica das próprias questões que o norteiam, porém 

encorajamos sua consulta permanentemente, apoiando as decisões que envolvem o fazer acadêmico.  

Dada a estrutura e complexidade organizacional da Universidade, seu funcionamento encontra-se orientado em 

encaminhamentos, prazos, datas etc. que lhe são próprios. O conhecimento mais amplo sobre esta dinâmica 

poderá auxiliar a esse colegiado na execução mais profícua de suas ações.  

Animamos a todos à consulta permamente deste guia. 

 

Gerência Acadêmica  
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I. CURSOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 
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I. CURSOS DE ENSINO DE GRADUAÇÃO 

A partir do estabelecido em sua organização acadêmica para o ensino de graduação, a Uesb, no ano de 2016, 

oferece 47 cursos de graduação regulares, 10 cursos de programas especiais e passará a oferecer 02 cursos na 

modalidade não presencial, através de programa especial. 

Tomando como base o período relativo ao início de seu recredenciamento, observa-se uma expansão na oferta 

de cursos de graduação da Uesb, ampliando vagas nas diversas áreas de conhecimento e assegurando grau 

acadêmico em bacharelados e licenciaturas diversos.  

A seguir, apresentamos alguns dados que corroboram com as políticas do crescimento institucional, bem como 

favorecem o conhecimento panorâmico do ensino de graduação da Uesb. 
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ENSINO REGULAR 

EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, POR CAMPUS 

                 Fonte: GA  
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EVOLUÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, POR GRAU ACADÊMICO 

      Fonte: GA   
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CURSOS DE GRADUAÇÃO POR ÁREA DE CONHECIMENTO, POR CAMPUS 

      Fonte: GA   
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      Fonte: GA   
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      Fonte: GA   
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CURSOS DE GRADUAÇÃO RECONHECIDOS, POR CAMPUS E GRAU ACADÊMICO 

     Fonte: GA   
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      Fonte: GA   
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TOTAL DE MATRÍCULAS, POR ANO LETIVO, POR CAMPUS 

      Fonte: SGC   
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TOTAL DE CONCLUINTES, POR ANO LETIVO, POR CAMPUS 

      Fonte: SGC   
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PROGRAMAS ESPECIAIS 

O PARFOR, na modalidade presencial, é um programa emergencial instituído para atender ao disposto no artigo 

11, inciso III, do Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, e visa induzir e fomentar a oferta de educação 

superior para que os professores em exercício na rede pública de educação básica obtenham a formação exigida 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e contribuam para a melhoria da qualidade da educação 

básica no país. 

 

EDUCAÇAO A DISTÂNCIA 

No ano de 2005 a UESB estabeleceu um consórcio com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

para implantação do curso de Licenciatura em Física, na modalidade de educação a distância.  

O curso teve processo seletivo no primeiro semestre de 2006 e atendeu a professores dos ensinos médio e 

fundamental da rede pública dos estados de Pernambuco e Bahia, com oferta de 420 vagas, sendo 60 destinadas 

ao Campus de Vitória da Conquista e 30 para o Campus de Jequié. Como resultado foram graduados 39 

professores.  

Mediante convênio com a Universidade Aberta do Brasil, a UESB oferecerá em 2016, novos cursos de 

licenciatura: Ciência da Computação (120 vagas) e Pedagogia (50 vagas), a fim de atender a demandas do 

PARFOR e dos diversos municípios que aderiram ao programa: Brumado, Macaúbas, Carinhanha, Vitória da 

Conquista, Itabuna, Itapetinga, Mundo Novo e Paulo Afonso.   
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II. LEGISLAÇÃO ACADÊMICA 
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II. LEGISLAÇÃO ACADÊMICA 

Coletânea da Legislação Básica Para o Funcionamento Acadêmico do Colegiado de Curso. 

A legislação acadêmica que regulamenta o ensino superior brasileiro está fundamentada a partir do estabelecido 

pelo Ministério da Educação, por meio sobretudo do Conselho Nacional de Educação, bem como por outras leis 

nacionais que orientam e norteiam seu funcionamento. 

Complementar a essa legislação, ainda é possível constatar a normativa estabelecida pelo Conselho Estadual de 

Educação da Bahia que organiza e delibera sobre questões relativas ao sistema estadual de ensino. 

Ademais, a universidade, por meio de seus conselhos, institui sua regulamentação própria a fim de normalizar 

questões não previstas na legislação específica, porém passível de doutrinamento, atendendo a provisão legal 

nacional.  

Assim, reunimos diversas normas e resoluções que regulamentam o ensino de graduação, com o propósito de 

que sejam úteis às rotinas e procedimentos acadêmicos desse colegiado.   
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NORMATIZAÇÃO NACIONAL  

LEGISLAÇÃO: 

LEI 9.394/1996  

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Clique aqui para acessar. 

LEI 9.795/1999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política de Educação Ambiental e dá outras providências. Clique 

aqui para acessar.   

PORTARIA 4.059/2004 

Institui a oferta de disciplinas na modalidade semipresencial. Clique aqui para acessar. 

LEI 10.861/2004  

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CNE/CP 1/2004 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- Raciais e para o Ensino de História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Clique aqui para acessar.  

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes/paginas-individuais-dos-livros/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/lei9795.pdf
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/lei9795.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
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DECRETO N°. 5.626, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005  

Regulamenta a Lei n°. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, e o Art. 18 

da lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CNE/CES 2/2007 

Dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelado, modalidade presencial. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CONAES 01/2010 

Normatiza o Núcleo Docente Estruturante. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CNE/CP 01/2012 

Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CNE/CP 02/2012 

Estabelece Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CNE/CP 02/2015 

Define as DCNs para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. Clique aqui para acessar. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2007/rces002_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6885-resolucao1-2010-conae&category_slug=outubro-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10889-rcp001-12&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10988-rcp002-12-pdf&category_slug=maio-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192


 

 

26 

 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação. 

Clique aqui para acessar o parecer e a diretriz curricular nacional desse curso. 

 

NORMATIZAÇÃO ESTADUAL 

Resolução CEE/BA 51/2010 

Dispõe sobre o Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Cursos Superiores de Instituições Públicas 

do Sistema Estadual de Ensino. Clique aqui para acessar. 

Resolução CEE/BA 126/2012 

Dispõe sobre o reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de educação a distância. Clique aqui 

para acessar.    

http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/cursos
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/resolucoes-academicas/
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/resolucoes-academicas/
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NORMATIZAÇÃO INTERNA 

REGIMENTO GERAL DA UESB 

Clique aqui para acessar. 

ESTATUTO DA UESB 

Clique aqui para acessar. 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – 2013/2017 

Clique aqui para acessar. 

PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL 

Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CONSEPE 98/2004  

Regulamentação do Estágio dos Cursos de Licenciatura. Clique aqui para acessá-la e seu anexo. 

RESOLUÇÃO CONSEPE 33/2005 

Regulamentação do Estágio dos Cursos de Bacharelado. Clique aqui para acessar. 

http://www.uesb.br/consu/ANEXO_REGIMENTO_UESB.pdf
http://www.uesb.br/consu/ANEXO_ESTATUTO_UESB.pdf
http://www.uesb.br/pdi/arquivos/PDI_Final.pdf
http://www.uesb.br/pdi/arquivos/PPI_Final.pdf
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/098%20-%20%20Estag.%20Lic..pdf
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/Anexo%20da%2098.pdf
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/33%20-%20Est%C3%A1gio%20Bacharelados.zip
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RESOLUÇÃO CONSEPE 58/20091  

Disciplina as Atividades Acadêmicas Complementares – AAC. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CONSEPE 59/2009  

Normas para estágio curricular não obrigatório. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CONSEPE 92/2010  

Horário padronizado de funcionamento dos cursos de graduação. Clique aqui para acessar. 

RESOLUÇÃO CONSEPE 22/20152 

Determina a obrigatoriedade do Enade como componente curricular nas matrizes curriculares dos cursos de 

ensino de graduação.  

 
1 Matéria em processo de reformulação, pelo Consepe. 
2 Em processo de homologação pelo Consepe. 

http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/58%20-%20Ativ.Complementares%20_Revoga%20a%2060.04_.pdf
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/59%20-%20Est%C3%A1gio%20N%C3%A3o%20obrigat%C3%B3rio.pdf
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2092-2010%20-%20Padroniza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Hor%C3%A1rio.pdf
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III. SISTEMAS ACADÊMICOS 

Atualmente os sistemas sob responsabilidade da Gerência Acadêmica permitem a realização de controles 

acadêmicos e administrativos oferecendo, tanto aos setores operacionais, como aos setores de gestão 

acadêmica, informações e dados para o acompanhamento de atividades educacionais realizadas na 

universidade. 

Os atuais sistemas acadêmicos consistem em: 

• Prontuários dos cursos - sistema de registros que reúne em sua totalidade, todas as informações 

relativas as normativas, aos projetos de cursos e seus ajustes, aos projetos pedagógicos, aos processos 

de reconhecimento e renovação de reconhecimento.  

• Catálogo dos cursos - sistema digital que atende a normativa nacional, disposto através de página 

eletrônica, apresentando informações e dados sobre os cursos regulares da instituição. (Clique aqui para 

acessar). 

• Sagres Acadêmico - sistema eletrônico de gestão acadêmica e sua relação com os docentes e 

discentes da instituição, e os setores acadêmicos, a partir do cadastro e manutenção das matrizes 

curriculares, dados de matrícula e dados de controle acadêmico. (Clique aqui para acessar).  

http://www.uesb.br/catalogo/index.asp
http://sagres.uesb.br/PortalSagres/Acesso.aspx
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IV. COMPONENTE CURRICULAR 

Componente curricular compreende todos os elementos constituintes do currículo como atividades acadêmicas 

(disciplinas, estágios, trabalho de conclusão de curso, atividades complementares, Enade etc.) que refletem a 

matriz curricular de um curso, estabelecida por seu projeto pedagógico, com base nas diretrizes curriculares 

nacionais e sua normativa complementar. Oferecem ainda condições necessárias à aquisição de saberes, 

competências e habilidades aplicáveis a atividade profissional e a intervenção na sociedade.  

É importante destacar que alguns componentes curriculares estão diretamente relacionados aos departamentos 

(sobretudo as disciplinas) e desta forma, toda e qualquer alteração em um de seus vetores (nomenclatura, 

ementa, crédito e carga horária) deverá ter a anuência do respectivo departamento responsável pelo 

componente. 

Ademais, a fim de assegurarmos o ecossistema que compõe o sistema acadêmico da Uesb, é importante que 

quando de alterações e/ou criações de componentes curriculares, seja preferencialmente utilizado o formulário 

disponível na página eletrônica da Prograd, pois todas as informações ali contidas são imprescindíveis à essa 

estrutura, é dizer, os dados abrangidos no formulário permitem o  conhecimento da disciplina e fornecem as 

informações necessárias ao pleno funcionamento do Sagres Acadêmico. 

  

http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/formularios
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Os componentes curriculares podem ser classificados como:  

Disciplina

Conjunto de estudos 
e atividades 
correspondentes a 
um programa 
desenvolvido no 
período letivo, 
podendo ser 
obrigatórias, 
optativas e eletivas.

Estágio Supervisionado

Ação que visa a 
possibilidade de 
aplicar os 
conhecimentos 
teórico-práticos 
assimilados em aulas 
e laboratórios, em 
situações de efetivo 
exercício 
profissional. 

Trabalho de Conclusão de Curso

Atividade que reúne 
e consolida as 
experiências 
consoantes aos 
conteúdos teórico-
práticos estudados.

Atividades Complementares

Unidade curricular 
obrigatória, que 
estimula práticas 
independentes de 
estudo, objetivando 
uma progressiva 
autonomia 
profissional e 
intelectual do aluno. 

Enade

Constitui-se prática 
obrigatória para os 
discentes habilitados 
ao exame para 
avaliação de seu  
desempenho, com 
relação aos 
conteúdos 
programáticos das 
DCNs de seu curso. 
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V. ROTINAS ACADÊMICAS 
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V. ROTINAS ACADÊMICAS 

A gestão acadêmica muitas vezes está relacionada também a uma série de ações que envolvem uma 

permanente revisão da práxis de implementação das matrizes curriculares dos cursos de ensino de graduação. 

A fim de atender a normativa nacional e/ou estadual, bem como a partir de demandas oriundas da própria 

dinâmica do curso, ou ainda a recomendações contidas em processos relativos ao reconhecimento de curso ou 

sua renovação, faz-se necessário o aperfeiçoamento curricular.   

Diante desta imprescindibilidade, torna-se importante relacionar tais ações com o fazer acadêmico, 

possibilitando a tramitação de processos melhor qualificados e consequentemente mais céleres quanto a sua 

tramitação. 

Assim, alguns conceitos e normas requerem uma melhor definição para que possam ser aplicados devidamente 

naquelas ações que demandam tais informações.  
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VETORES APLICADOS AOS COMPONENTES CURRICULARES 

 

 

  

Carga Horária
Relacionada essencialmente ao vetor creditação, destinada também ao controle da integralização 

curricular.

Creditação

Relacionado diretamente ao vetor ementa, auferindo a integralização curricular.

Ementa

Define resumidamente conceitos ou conceitos/procedimentos dos conteúdos do componente curricular.

Nomenclatura

Nome do componente curricular.
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APLICAÇÃO DOS VETORES  

 

  

• Atividades com exposição e discussão de conteúdos organizados 
sistematicamente.

• Condicionado a ementa, o vetor crédito teórico estabelece uma 
correlação de 1 crédito teórico = 15h = 1 aula semanal. 

Atividades 
Teóricas

• Atividades realizadas em tempo integral, de desenvolvimento prático 
dos conteúdos. 

• Acorde ao preconizado na ementa, esteve vetor estabelece a correlação 
de 1 crédito prático = 30h = 2 aulas semanais.

Atividades 
Prática 

• Atividades formativas, que consubstanciam os conhecimentos 
teóricos e práticos adquiridos ao longo da trajetória acadêmica e 
aplicadas em situações de formação profissional.

• Atendendo a definição da ementa, o crédito de estágio tem 
equivalência de 1 crédito de estágio = 45h = 3 aulas semanais. 

Atividades 
de Estágio 



 

 

38 

RESUMO APLICAÇÃO DOS VETORES 

  

Atividades 
Teóricas

1 crédito = 15h = 
1 aula semanal

Atividades 
Práticas

1 crédito = 30h = 
2 aulas semanais

Atividades de 
Estágio

1 crédito = 45h = 
3 aulas semanais 
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NORMAS BÁSICAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS CURRÍCULOS DOS CURSOS DE ENSINO DE 

GRADUAÇÃO. 

Diante dos diversos conceitos aplicados as alterações curriculares e muitas vezes utilizados como congêneres, 

torna-se imprescindível o conhecimento das definições que estabelecem cada uma dessas etapas relativas ao 

aperfeiçoamento curricular. 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO 

Projeto proposto por um Departamento ou Departamentos, aprovado pelo Consepe, com vistas a sua 

implementação, contendo dados da matriz curricular e seu funcionamento, corpo docente e infraestrutura 

institucional.  

AJUSTE CURRICULAR  

Consiste na proposição de alterações, encaminhadas à Câmara de Graduação do Consepe, objetivando 

eventuais correções detectadas no currículo vigente, desde que não alterem a integralização curricular (carga 

horária e crédito). Podem se tratar de mudanças e/ou correções na nomenclatura, redistribuição de vetores, 

reorganização da distribuição, inclusão ou exclusão de pré-requisitos dos componentes curriculares. 

ADEQUAÇÃO CURRICULAR 

Equivale as modificações curriculares, encaminhadas à Câmara de Graduação, a fim de adequar a matriz 

curricular àqueles preceitos regulamentados, geralmente pelo Conselho Nacional de Educação ou pelo Conselho 

Estadual de Educação, aplicáveis ao ensino superior, podendo implicar inclusive em alterações na integralização 
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curricular. Dizem respeito ao atendimento a diretrizes curriculares dos cursos ou de preceitos relativos à 

formação cidadã (Libras, Educação Ambiental, Direitos Humanos, Relações Étnico-Raciais etc.). 

REFORMA CURRICULAR 

Resultante de um processo amplo sobre a organização curricular, a reforma curricular deverá estar acorde às 

proposições estabelecidas pelo colegiado de curso e devidamente respaldada pelos respectivos departamentos 

responsáveis pelo oferecimento dos diversos componentes curriculares, tendo em vista que tem inferência 

direta nas áreas de conhecimento departamentais. Além disso, as reformas curriculares pressupõem uma 

alteração nas matrizes, a fim de possibilitar que os currículos estejam articulados com as principais demandas 

acerca das transformações sociais, quer preconizadas pelas diretrizes, quer orientadas pela mudança do eixo de 

formação, originando nova estrutura curricular.  

PROJETO PEDAGÓGICO 

Diz respeito ao instrumento técnico-metodológico do curso de ensino de graduação, em que são estabelecidas 

suas concepções e orientações pedagógicas, em harmonia ao definido nas diretrizes curriculares nacionais, 

dialogando permanentemente com o Projeto Pedagógico Institucional e o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional. Define ainda a identidade formativa a partir da matriz e consequentemente a provisão da 

infraestrutura curricular, relacionando questões como avaliação, integração entre o ensino e a extensão e o 

ensino e a pesquisa, aperfeiçoamento didático, inovação acadêmica etc. É importante ressaltar que projeto 

pedagógico não é equivalente a projeto de curso ou projeto de criação de curso, tendo em vista a permanência 

e aplicabilidade desses instrumentos.  

Clique aqui para acessar as orientações gerais.  

orientacoes_para_construcao_ppp_cursos_licenciatura_uesb.pdf
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ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA COMPLEMENTAR 

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Consiste num órgão consultivo e de assessoramento, vinculado ao colegiado do curso, responsável pela 

concepção e consolidação do projeto pedagógico do curso, como o objetivo de sua contínua atualização.   
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VI. ENADE 

  



 

 

43 

VI. ENADE 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade é componente curricular obrigatório3 dos cursos de 

ensino de graduação e tem como objetivo mensurar o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares de seus respectivos cursos, conforme determina a Lei nº. 

10.861/2004 do SINAES. 

De acordo com a legislação, devem ser inscritos no exame estudantes de todos os cursos de graduação, durante 

o primeiro (ingressantes) e último (concluintes) ano do curso. Conforme estabelecido na lei do SINAES e 

ratificado na Portaria nº 40/2007, o Enade faz avaliações trienais das seguintes áreas e eixos tecnológicos:  

Ano I: áreas da Saúde, Ciências Agrárias e afins; eixos de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, 

Recursos Naturais, Militar e Segurança;  

Ano II: áreas de Ciências Exatas, Licenciaturas e afins; eixos de Controle e Processos Industriais, 

Informação e Comunicação, Infraestrutura e Produção Industrial.  

Ano III: áreas de ciências sociais aplicadas, ciências humanas e afins; eixos de Gestão e Negócios, Apoio 

Escolar, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design.  

Na Uesb o Enade é coordenado sob orientação da Gerência Acadêmica, com a plena intermediação dos 

colegiados dos cursos.   

 
3 Portaria MEC nº 40, de 12/12/2007 (Art. 33-G) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16763-port-norm-040-2007-seres&category_slug=dezembro-2014-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16763-port-norm-040-2007-seres&category_slug=dezembro-2014-pdf&Itemid=30192
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ROTINAS E PROCEDIMENTOS 

Após a publicação de portaria específica pelo INEP, a Gerência Acadêmica inicia os procedimentos para 

enquadramentos dos cursos, bem como notifica os colegiados sobre os prazos e rotinas a serem seguidos para 

inscrição dos alunos regulares e irregulares. A inscrição dos participantes é realizada pelo colegiado que deverá 

acompanhar todas as etapas subsequentes e comunicar aos discentes habilitados sobre a obrigatoriedade da 

realização da prova, bem como do preenchimento do Questionário do Estudante.  Depois de realizada a prova, 

o coordenador de curso deverá preencher o Questionário do Coordenador, finalizando assim o ciclo avaliativo 

do Enade. Comumente esses prazos correspondem ao período de maio a novembro de cada ano.  

RESULTADOS 

Atualmente, os índices relativos ao processo de avaliação das instituições consistem nos seguintes indicadores 

– Conceito Enade – CE, Conceito Preliminar de Cursos – CPC e Índice Geral de Cursos – IGC. 

De acordo o INEP esses indicadores de qualidade dizem respeito a: 
 
CE - Avalia o desempenho dos estudantes a partir dos resultados obtidos no Enade. 

CPC - Avalia os cursos superiores e calculado no ano seguinte ao da realização do Enade de cada área, com base 

na avaliação de desempenho de estudantes, corpo docente, infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e 

demais insumos, conforme orientação técnica aprovada pela CONAES. 
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IGC - Avalia as instituições de educação superior. O instrumento é construído com base numa média ponderada 

das notas dos cursos de graduação e pós-graduação de cada instituição. Assim, sintetiza num único indicador a 

qualidade de todos os cursos de graduação, mestrado e doutorado da mesma instituição de ensino. 

Esses resultados são divulgados anualmente, relativo ao ciclo avaliativo anterior. 

Clique aqui para conhecer o resultado da Uesb no Enade.  

Para obter outras informações sobre o processo do Enade na UESB clique aqui. 

  

http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/resultado-enade
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/enade/
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VII. ESTÁGIO 
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VII. ESTÁGIO 

Os estágios são componentes curriculares integradores dos currículos, a partir de determinação legal e 

baseando-se no que preconiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino de graduação. 

Atualmente os estágios supervisionados estão organizados em obrigatórios (imprescindíveis à integralização 

curricular) e não obrigatórios (de caráter opcional e não integralizador). 

Ambas atividades devem estar devidamente regulamentadas nos projetos dos cursos, caracterizando as ações 

que serão desenvolvidas nesses estágios, bem como estabelecendo os períodos de sua realização. 

Conforme determina a normativa interna (Resoluções Consepe 98/2004 e seu anexo, 33/2005 e 59/2009), faz-

se necessário a formalização de convênios entre ente jurídicos (empresas, instituições, pessoas físicas, ONG, 

etc.) e a Uesb, devendo ser requerido obrigatoriamente pelo colegiado do curso ou o professor responsável. 

A Gerência Acadêmica dispõe de um setor que trata das questões operativas de estágio, em que todas as 

tratativas deverão ser encaminhadas para as providências cabíveis. Nos campi de Jequié e Itapetinga, a 

tramitação de termos de estágios obrigatórios ocorre sob a coordenação das Assessorias Acadêmicas.   

http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/098%20-%20%20Estag.%20Lic..pdf
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/Anexo%20da%2098.pdf
http://www2.uesb.br/consepe/?search=33%2F05
http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/59%20-%20Est%C3%A1gio%20N%C3%A3o%20obrigat%C3%B3rio.pdf
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NORMAS E ROTINAS 

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Em 21 de outubro de 2015 esta Gerência encaminhou aos colegiados circular contendo informações acerca das 

rotinas relativas ao preenchimento do Termo de Estágio Obrigatório (clique aqui para acessá-lo). Após tal 

preenchimento o colegiado deverá encaminhar os termos para as respectivas assinaturas pelos responsáveis e 

submetê-lo a posteriori para a GA (ou respectiva Assessoria), para verificação, controle e assinatura.  

Clique aqui para acessar as empresas e/ou entes conveniados com a Uesb para a realização deste estágio.  

 

ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

O projeto pedagógico do curso deverá prever se 

haverá ou não a possibilidade de realização do 

estágio não obrigatório.  

Fora divulgado um tutorial (Clique na imagem) 

explicando as rotinas, para o campus de Vitória da 

Conquista, relativas ao encaminhamento dos 

estágios curriculares não obrigatórios que, dada 

sua natureza e dinâmica, necessitam orientação 

diferenciada com relação aos ritos de tramitação, 

sobretudo dos termos de estágio.  

http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/estagio-obrigatorio/
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/estagio-obrigatorio/
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/estagio-nao-obrigatorio/
http://prograd.uesb.br/proreitorias/prograd/estagio-nao-obrigatorio/
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Assim, o atual trâmite desses termos consiste em sua entrega (devidamente assinado pelo agente de integração 

e/ou ente jurídico responsável) pelo discente ao colegiado, que o submeterá à GA para a devida verificação e 

encaminhamento de assinatura pelo Reitor. Após tal tramitação, cuja temporalidade mínima estabelecida é de 

5 dias, o discente deverá retirar seu termo na secretaria da GA. Ademais, é imprescindível a entrega do relatório 

do estágio, ao final de cada período. 

Clique aqui para acessar as empresas e/ou entes conveniados com a Uesb para a realização deste estágio.  

  

http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/estagio-nao-obrigatorio/
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VIII. RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE CURSOS 
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VIII. RECONHECIMENTO E RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CURSOS 

Acorde ao que estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no inciso IV, do artigo 10, caberá aos estados 

a organização de seus sistemas de ensino e consequentemente as condições de oferta e supervisão dos cursos 

das instituições de educação superior.  

O Conselho Estadual de Educação da Bahia – CEE/BA editou a Resolução CEE 51/2010, em que apresenta os 

parâmetros necessários às condições de avaliação do ensino de graduação, com vistas ao reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento dos cursos. 

Conforme ao que estabelece tal instrumento legal, o reconhecimento de cursos deverá ser efetivado a partir do 

cumprimento entre 50% e 60% de funcionamento do curso para a integralização curricular (art. 4°). 

Para a renovação de reconhecimento é importante observar o estabelecido no artigo 6° da resolução 

supracitada que define o prazo de 06 meses anteriores a expiração da vigência do ato anterior. 

DOCUMENTO SUBSÍDIO 

A Gerência Acadêmica disponibilizou na página eletrônica da Prograd um documento subsídio para orientar aos 

colegiados quanto a formalização dos processos de reconhecimento ou sua renovação, atendendo ao 

estabelecido nos itens da referida resolução. Ademais, a equipe técnica da GA encontra-se disponível para 

prestar as informações necessárias quanto a finalização desses projetos. 

Clique aqui para acessar.  

http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/resolucoes-academicas/
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/formularios
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IX. TROTE 
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IX. TROTE  

O Conselho Universitário da Uesb estabeleceu, por meio da Resolução Consu 07/2008, a proibição da prática do 

trote no âmbito da universidade. 

A Gerência Acadêmica tem envidado uma série de ações, a cada semestre letivo, a fim de orientar e conscientizar 

os discentes sobre as consequências de tais práticas, para além das implicações legais, na tentativa de dissuadi-

los de realizar o trote e, em contrapartida, oferece uma série de ações alternativas relativas a recepção dos 

novos ingressantes na instituição.  

Uma das ações que poderíamos destacar diz respeito ao acesso dos 

discentes ao Sagres Acadêmico que, semestralmente, necessitam confirmar 

pleno conhecimento da resolução supracitada afim de aceder plenamente 

ao sistema (Clique na imagem). 

Ainda de acordo a normativa supracitada, deverão tanto colegiados de 

cursos como assessorias acadêmicas acolherem as denúncias e encaminhá-

las à Prograd para as providências cabíveis.  

Dessa forma, tal coibição deverá ser uma ação conjunta entre os diversos 

atores envolvidos na busca permanente do término dessa prática violenta 

em nossa instituição. 

Para outras informações sobre a proibição da prática do Trote na Uesb 

clique aqui.  

http://www.uesb.br/consu/2008/Res.%2007%20-%20Proibe%20a%20pr%C3%A1tica%20do%20Trote.pdf
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/trote/
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/trote/
http://prograd.uesb.br/proreitorias/prograd/trote/
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X. HORA AULA 
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X. HORA AULA 

De acordo o estabelecido na Resolução CNE/CES 03/2007, a fixação da hora aula está definida como hora de 60 

minutos.  

Desde uma tradição oriunda da LDB de 1961, em que se fixou a carga horária dos cursos com base em hora-aula, 

estabeleceu-se o funcionamento das aulas com duração de 50 minutos. Nessa época, os dias letivos eram fixados 

em 180 dias e os semestres distribuídos em 15 semanas, por isso da creditação teórica corresponder a 15h  

(1h x 15 semanas) e assim sucessivamente. 

Conforme decisão do CNE, as cargas horárias mínimas de todos os cursos de graduação no país são mensuradas 

em horas. 

Dessa forma, considerando hora aula em 60 minutos e a carga horária mínima dos cursos, observa-se certo 

descompasso entre a carga horária de alguns cursos da instituição e a aplicação do tempo de hora aula baseado 

em 50 minutos, havendo um déficit entre tais cargas horárias. 

A título de exemplificação, se observarmos o curso X, cuja carga horária estabelecida pela diretriz curricular 

(Resoluções CNE/CES 02/2007 e 03/2007) é de 3.000h (com hora aula fixada em 60 minutos) e a carga horária 

institucional definida em 3.150h (com hora aula fixada em 50 minutos), haverá uma diferença de 375h horas 

(2.625h – 3.000h).  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces003_07.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces003_07.pdf
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Curso X  

 

Carga horária definida pelo CNE é de 3.000h (hora aula de 60 minutos) 

Carga horária do curso na Uesb é de 3.150h (hora aula de 50 minutos) 

 

𝑥 =
3.150h x 50m

60m
− 3000 

 

Déficit de carga horária é de 375 horas aula.   
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XI. INOVAÇÃO ACADÊMICA 
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XI. INOVAÇÃO ACADÊMICA 

Diversas instituições ao redor do planeta vêm implementado uma série de ações que visam a aplicação de ideias 

e soluções inovadoras que possam gerar produtos e processos acadêmicos que permitam condições de 

aprendizagem mais autônomas e consequentemente ofereçam maior empoderamento aos discentes quanto as 

suas trajetórias formativas.  

Estas ações são comumente designadas como inovação acadêmica e despontam a partir de uma nova agenda 

universitária que permita a coadjuvação de seu sistema no desenvolvimento e no bem-estar social; inovando e 

atualizando metodologias em favor de aprendizagens significativas com amplo impacto no melhoramento 

educativo. 

Relaciona-se com o fazer docente, alinhada ao aperfeiçoamento profissional e, portanto, influencia diretamente 

na dinâmica curricular, que por sua vez deveria proporcionar ambientes de aprendizagens baseados em lifewide 

e lifelong learning.  

A literatura educativa reporta uma série dessas metodologias ativas e sua aplicabilidade no contexto do ensino 

superior, das quais podemos encontrar:  

• Ambiente Pessoal de Aprendizagem (Personal Learning Environmet) 

• Aprendizado baseado em projetos (Project-based learning) 

• Aprendizado baseado em equipes (Team-based learning) 

• Aprendizado baseado em jogos (Game-based learning) 

• Aprendizado colaborativo (Crowdlearning)  
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• Aprendizado adaptativo (Adaptive learning) 

• Aprendizado híbrido (Blended learning) 

• Casos de ensino (Teaching cases) 

• Construção colaborativa (Crowdsourcing)  

• Cursos abertos e massivos, em linha (Mooc) 

• Ensino sob medida (Just it Time Teaching)  

• Instrução por pares (Peer instruction) 

• Sala de aula invertida (Flipped Classroom) 

 

Outro aspecto que também poderá relacionar-se a inovação e já previsto na legislação brasileira (Portaria 

4.059/2004) é a incorporação de atividades semipresenciais nos currículos dos cursos de ensino de graduação 

presenciais. Ainda que a Uesb não tenha estabelecido indicadores de seu funcionamento, faz-se necessário 

incorporar na discussão sobe inovação acadêmica as condições necessárias à oferta de disciplinas nessa 

modalidade, considerando a possibilidade de seu oferecimento no total de 20% de disciplinas do currículo ou 

20% da carga horária das disciplinas ou ainda modelos híbridos. 

Tais discussões, ainda que ultrapassem o âmbito do colegiado, deveriam ser amadurecidas a partir da 

perspectiva de um novo alinhamento curricular acorde a uma nova agenda universitária.  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/nova/acs_portaria4059.pdf
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XII. BASE NACIONAL COMUM 
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XII. BASE NACIONAL COMUM 

A Base Nacional Comum Curricular é uma ação desencadeada pelo Plano Nacional de Educação, acorde ainda 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. A fim de democratizar a construção de um 

currículo nacional, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação disponibilizou consulta pública, 

que encontra-se disponível no endereço eletrônico http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio até 15 

de março de 2016. 

Conforme dispõe o documento da BNC, seu objetivo é permitir trajetórias de aprendizagem e desenvolvimento 

dos estudantes, assegurando-lhes educação básica como direito fundamental à educação.  

A Base Nacional Comum desencadeará uma série de mudanças nos currículos da educação básica e, por 

conseguinte, na formação de seus profissionais. Para tanto, conhecer em que se assenta tal estrutura, torna-se 

condição imprescindível à planificação dos novos currículos de formação do magistério da educação básica, 

consoante a Resolução CNE/CP 02/2015.  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio
http://www2.uesb.br/proreitorias/prograd/wp-content/uploads/BNCC-APRESENTACAO.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
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XIII. RESOLUÇÃO CNE/CES 02/2015 
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XIII. RESOLUÇÃO CNE/CES 02/2015 

Em 09 de junho de 2015, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação publicou o Parecer CNE/CP 2/2015  

em que apresenta uma série de discussões sobre as normas gerais e as práticas curriculares vigentes nas 

licenciaturas, como também tratou de aprofundar o conhecimento acerca da formação inicial e continuada e as 

questões sobre a profissionalização dos profissionais do magistério. 

Destaca-se ainda a influência, dentre outras fundamentações, dos resultados das deliberações do Conaes e 

consequentemente no que diz respeito as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (Lei 

13.005/2014), suas metas e estratégias.  

Este parecer desencadeou na publicação, em 01 de julho de 2015, da Resolução CNE/CP 2/2015 que estabeleceu 

um prazo de dois anos para que as instituições de ensino superior adequem os projetos de seus cursos de 

licenciatura a essa nova diretriz.  

Dentre as diversas orientações presentes na diretriz destaca-se, entre outros aspectos, a elaboração articulada 

entre a IES e o sistema básico, do projeto de formação; a contextualização regional; a formação que permita 

uma plena atuação profissional no ensino, na gestão dos processos educativos e na organização e gestão das 

instituições da educação básica (grifo nosso). 

Dessa forma, o PPC, articulado com o PPI e o PDI, considerando ainda a BNC, deverá contemplar características 

e dimensões diversas da iniciação à docência.   

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17625-parecer-cne-cp-2-2015-aprovado-9-junho-2015&category_slug=junho-2015-pdf&Itemid=30192
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17719-res-cne-cp-002-03072015&category_slug=julho-2015-pdf&Itemid=30192
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XIV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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XIV. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

ADEQUAÇÃO À NOMENCLATURA E CONCEITUAÇÃO EXISTENTE 

Licenciatura ou Licenciatura Plena– toda licenciatura é plena, por isso não deve ser aplicada a terminologia 

Licenciatura Plena aos projetos dos cursos.  

Matriz curricular ou grade curricular – as DCNs tratam em suas matérias sobre matrizes curriculares, ainda que 

muito se considere como sinônimo de grade curricular. Porém existe um pressuposto teórico, pouco discutido, 

acerca de matriz curricular cuja referência seria o perfil do egresso que se pretende e as competências e 

habilidades imprescindíveis ao seu almejo. Dessa forma, não seriam disciplinas que determinariam essa seleção 

e sim saberes e práticas pedagógicas que norteariam o currículo a fim de atender a tais demandas.  

 

GRAU ACADÊMICO 

De acordo a LDB de 1996, o ensino de graduação é a primeira etapa do ensino superior e confere grau e diploma 

de bacharel, licenciado e tecnólogo. Na UESB, os graus acadêmicos concedidos ao ensino de graduação são de 

bacharelado e licenciatura.   

http://www2.camara.leg.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes/paginas-individuais-dos-livros/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional
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PROVÁVEL CONCLUINTE 

 

ALUNOS REGULARES 

Considerado concluinte quando, regularmente 

semestralizado, encontra-se matriculado em todas 

as disciplinas que lhe permitirão aceder à sua 

integralização curricular e com isso postular sua 

condição de concluinte, desde que devidamente 

cumprido os demais componentes curriculares 

necessários à conclusão do curso. 

ALUNOS IRREGULARES 

Considerado concluinte quando as disciplinas em 

que se matricular lhe permitirão aceder à 

integralização curricular e com isso postular a 

condição de concluinte, desde que devidamente 

cumprido os demais componentes curriculares 

necessários à conclusão do curso. Não há 

obrigatoriedade institucional em ofertar disciplinas 

apenas para atender ao aluno irregular, 

circunstanciando-o à condição de provável 

concluinte, ressalvadas situações excepcionais. 
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MATRÍCULA POR DISCIPLINA 

De acordo o artigo 13, da Resolução Consepe 60/2009, a informação sobre o número de turmas e vagas, das 

disciplinas oferecidas é de responsabilidade departamental. Não há, desde que devidamente aprovado pela 

Câmara de Graduação, fundamentação regulamentar para matrículas em disciplinas cuja demanda de vagas é 

inferior ao número de vagas do curso (art. 40). Portanto, o precedente para matrícula em turmas de 5 alunos 

não se justifica com base na resolução supracitada tendo em vista que, em seu artigo 63, fica estabelecido que 

a abertura de novas turmas para alunos remanescentes e/ou repetentes será condicionada a atendimento ao 

número mínimo de 05 (cinco) estudantes, salvo para alunos matriculados no último semestre, após decisão do 

Departamento (grifo nosso). 

 

PREENCHIMENTO DO E-DIÁRIO 

A caderneta digital apresenta a funcionalidade “Atividade por Período” que se refere àquela carga horária que 

não é ministrada em sala de aula, porém, compõe a carga horária da disciplina, comumente observável em 

disciplinas de estágio supervisionado, por exemplo. 

  

http://www2.uesb.br/consepe/arquivos/60%20-%20Matr%C3%ADcula.pdf
http://sagres.uesb.br/
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A título de verificação, observamos: 

 

Disciplina X 
Estágio A 

0.0.7 créditos e 315h 

 

Disciplina Y 
 Estágio B 

0.1.2 créditos e 120h 
 

Disciplina Z 
 Estágio C 

1.3.1 créditos e 150h 

 

 

Dessa forma faz-se necessário verificar no rol de componentes curriculares as disciplinas que apresentam essa 

característica, afim de que se proceda ajustes no Sagres Acadêmico, informando a Gerência Acadêmica acerca 

de tais situações. 
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PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR 

As diretrizes curriculares nacionais estabeleceram, no âmbito do ensino de formação de professores, um 

conjunto de atividades denominadas com PCC.  

Apesar de confluírem em atividades práticas, observa-se na literatura vigente uma orientação pedagógica das 

instituições em não as inserirem nas estruturas curriculares dos cursos de licenciatura, como disciplinas que por 

ventura venham a atender as demandas relativas a essas atividades. 

Dessa forma, poderiam ser caracterizadas como atividades desenvolvidas em partes de disciplinas ou de outras 

formas de aprendizagem, relacionadas com a formação pedagógica e entendidas como eixo norteador da 

formação, não se constituindo assim como uma disciplina tradicional.  

É importante salientar que as práticas de estágio não devem ser confundidas com práticas como componentes 

curriculares. Além disso, disciplina de monografia não tem relação com a formação pedagógica, ainda que 

versem sobre a formação e a prática docente.  
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GUIA DO ESTUDANTE 

 

O Guia do Estudante é uma publicação da Editora Abril que consiste na apresentação de informações acerca do 

ensino superior no país e consequentemente as profissões universitárias e sua relação com o mercado de 

trabalho, retratando diversas informações sobre instituições de ensino.  

Além disso, anualmente o GE anuncia o Prêmio Melhores Universidades, realizado com base na Avaliação de 

Cursos Superiores do Guia do Estudante, que consiste em uma pesquisa de opinião feita com professores e 

coordenadores de curso que emitem conceitos que permitem classificar os cursos em bons (três estrelas), muito 

bons (quatro estrelas) e excelentes (cinco estrelas). 

Na edição de 2015, a Uesb teve 22 graduações classificadas com um total de 78 estrelas, inclusive com cursos 

que obtiveram 5 estrelas, atingindo assim a melhor avaliação desde o início das publicações do GE. 

http://guiadoestudante.abril.com.br/
http://guiadoestudante.abril.com.br/

