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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Autarizada pela Decreta Federal N~ 77.498 de 27/04/76
Recanhecida pela Partaria Ministerial N~ 874/86 de 19/1 2/86

RESOLUCAO CONSEPE N.o 136/2006
Altera
e
regulamenta
0
curriculo
do
curso
de
Engenharia de Computa~ao.
o Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente
do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAo, no
uso de suas atribui90es, ad referendum do CONSEPE,

RESOLVE:
Artigo 1° - 0 currfculo do curso de graduaC;80 em Engenharia de
ComputaC;80 sera alterado de acordo com 0 Anexo I desta ResoluC;80, retroativa
aos ingressantes a partir do perfodo letivo 2003.1.

§ 1° - A adaptaC;80 do currfculo anterior para 0 novo currfculo, valido a partir
do perfodo letivo 2006.2, ocorrera de acordo com 0 disposto no Anexo I desta
resoluc;80.

§ 2° - A carga horaria total do curso de Engenharia de ComputaC;80,
retroativa para os ingressantes a partir do perfodo letivo 2003.1, sera de 4.345
horas, sendo 4.125 horas em componentes curriculares regulares e 220 horas de
atividades complementares.

§ 3° - 0 curso de Engenharia de ComputaC;80 passa a funcionar em regime
de crE3ditos misto, sendo permitida a oferta de componentes curriculares
semestrais, anuais e quadrimestrais.

§ 4° - A matrfcula dos estudantes sera semestral, independente dos
componentes a serem cursados serem anuais, semestrais ou quadrimestrais.

§ 5° - Os seis componentes semestrais de projeto passam a funcionar como
tres componentes de projeto anuais e um componente anual de trabalho de
conclus80 de curso, de acordo com 0 disposto no Anexo I desta resoluc;80.
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§ 6° - as projetos anuais sao componentes que unem em torno de um
mesmo projeto alunos de diferentes period as, cursando diferentes componentes
curriculares de projeto. Para adequar esta situac;ao ao sistema academico da
UEFS e permitir que estes estudantes compartilhem uma mesma turma e uma
mesma caderneta escolar, fica criado um componente especial apenas para fins
de matrlcula chamado Projeto Anual, 0 qual sera substituldo, quando do registro
no hist6rico escolar, pelo componente Projeto Anual I, Projeto Anual II au Projeto
Anual III, a depender de 0 estudante ter cursado 0 componente Projeto Anual,
respectivamente, pela primeira, segunda ou terceira vez.
Artigo 2° - Esta Resoluc;ao entra em vigor na data de sua aprovac;ao.

Gabinete da Reitoria, 24 de outubro de 2006.

J¥e 0& ~"a-avrstada Cunha

Reitor e Presidente do CONSEPE
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Anexo I

'"

REFORMULA<;AO CURRICULAR
'"
ENGENHARIA DE COMPUTA<;AO
2006.2

3

Modifica~oes

no curriculo do curso de Engenharia de Computa~ao
Novos Comnonentes Curriculares Obril!at' .
CARGA
Distribui~ao
CODIGO
DISCIPLINA
HORARIA

(T.P.E) TOTAL

EXA 820

Projeto Anual

150 h

(30.120.0) 150

TEC 420

Projeto Anual

150 h

(30.120.0) 150

EXA 892
TEC 492
EXA 893
TEC 493
EXA 894
TEC 494
EXA 895

Projeto Anual I
Projeto Anual I
Projeto Anual II
Projeto Anual II
Projeto Anual III
Projeto Anual III
Trabalho de Conc1usao
de Curso
Trabalho de Conclusao
de Curso

150 h
150 h
150 h
150 h
150 h
150 h
150 h

(30.120.0)
(30.120.0)
(30.120.0)
(30.120.0)
(30.120.0)
(30.120.0)
(30.120.0)

150 h

(30.120.0) 150

TEC 495

150
150
150
150
150
150
150

PRE-REQUISITOS
Na primeira vez: 20% da carga honiria total do curso
Na segunda vez: 40% da carga honiria total do curso
Na terceira vez: 60% da carga horaria total do curso
Na primeira vez: 20% da carga horaria total do curso
Na segunda vez: 40% da carga horaria total do curso
Na terceira vez: 60% da carga horaria total do curso
20% da carga horaria total do curso
20% da carga horaria total do curso
40% da carga horaria total do curso
40% da carga horaria total do curso
60% da carga horaria total do curso
60% da carga horaria total do curso
60% da carga horaria total do curso
60% da carga horaria total do curso

Obs. 1: Deve-se escolher apenas urn dos dois componentes de mesmo nome, a depender do departamento em que 0 estudante escolher
para assumir a supervisao de seu projeto.
Obs. 2: Todos os novos componentes curriculares descritos acima sao anuais. Assim, embora a matricula seja semestral, no caso de
componentes anuais 0 estudante fica matriculado no componentes durante dois semestres letivos.
Obs. 3: 0 componente curricular Projeto Annal deve ser cursado tres vezes ao longo do curso. Este componente existinl no sistema
academico apenas para fins de matricula, para garantir que estudantes em diferentes estagios (Projeto Anual I, Projeto Anual II ou
Projeto Anual III) estejam numa mesma turma. Ao completar 0 componente Projeto Anual, sera registrado no hist6rico escolar do
estudante,o componente Projeto Anual I, Projeto Anual II ou Projeto Anual III, caso ele tenha completado 0 componente Projeto
Anual, respectivamente, pela primeira, segunda ou terceira vez. Os pre-requisitos serao diferentes para cada vez que 0 estudante cursar
o componente, ja que a complexidade das atividades desenvolvidas pelo estudante no projeto aumenta com a evoluc;:ao dele no curso.
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Componentes Curriculares Obrigat6rios a Serem Desativados
CODIGO
EXA 821
TEC 421
EXA 822
TEC 422
EXA 823
TEC 423
EXA 824
TEC 424
EXA 825
TEC 425
EXA 826
TEC 426

GOMPONENTE
Projeto 1- Desenvolvimento
Projeto 1- Desenvolvimento
Projeto II - Desenvolvimento
Projeto II - Desenvolvimento
Projeto III - Engenharia
Projeto III - Engenharia
Projeto IV - Engenharia
Projeto IV - Engenharia
Projeto V - Gerencia
Projeto V - Gerencia
Projeto VI - Gerencia
Projeto VI - Gerencia

ULTIMA OFERTA
2005.2
2005.2
2006.1
2006.1
2005.2
2005.2
2006.1
2006.1
Nao foi oferecido ainda
Nao foi oferecido ainda
Nao foi oferecido ainda
Nao foi oferecido ainda

Equivalencia entre Componentes Curriculares
As equivalencias serao feitas entre os componentes conforme a tabela abaixo. Ap6s a desativac;:ao do curriculo
antigo, outras equivaIencias podem ser feitas mediante processo academico soIicitado peIo estudante.

CODIGO
EXA 821 ou
TEC 421
EXA 822 ou
TEC 422
EXA 823 ou
TEC 423
EXA 824 ou
TEC 424
EXA 825 ou
TEC 425
EXA 826 ou
TEC 426

CURRICULO ANTIGO
COMPONENTE
Projeto 1
Desenvo lvimento
Projeto IIDesenvolvimento
Projeto IIIEngenharia
Projeto IVEngenharia
Projeto VGerencia
Projeto VIGerencia

CODIGO
EXA 892
Ou
TEC 492
EXA 893
Ou
TEC 493
(EXA 894 ou
TEC 494)
E
(EXA 895 ou
TEC 495)

CURRICULO NOVO
COMPONENTE
Projeto Anual I

Projeto Anual II
Projeto Anual III

Trabalho de Conclusao
de Curso
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Componentes curriculares a partir de 2006.2 (retroativos para os ingressantes a partir
de 2003.1),

NATUREZA

CARGA
HoRARIA

OP(AO 1:

Estudos Integrados Obrigatorios (EI)

1230 h

Modulos Isolados Obrigatorios (MI)

300 h

Disciplinas Obrigatorias (DO)
Componentes Optativos (OP)

795 h

Componentes Optativos de Forma<;ao Humanfstica (OH)

540 h
180 h

Componentes Optativos de Forma<;ao Complementar (OC)

180 h

Projetos Anuais (PI)

450 h

Trabalho de Conclusao de Curso (TC)
Estagio (ES)

150 h

Atividades Complementares (AC)

TOTAL

300 h
220 h

4345 h

OPCA02:

Estudos Integrados Obrigatorios (EI)
Modulos Isolados Obrigatorios (MI)

1230 h
300 h

Disciplinas Obrigatorias (DO)

795 h

Componentes Optativos (OP)

360 h

Componentes Optativos de Forma<;ao Humanistica (OH)

180 h

Componentes Optativos de Forma<;ao Complementar (OC)
Projetos Anuais (PI)

180 h
450 h

Trabalho de Conclusao de Curso (TC)

150 h

Estagio em Tempo Integral (ES)

480 h

Atividades Complementares (AC)

TOTAL

220 h
4345 h

rf
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Oferta semestralizada a partir de 2006.1
CODIGO

DISCIPLINA

CARGA
HORARIA

Distribui~lio

PRE-REQUISlTOS

(T.P.E)
TOTAL

1° SEMESTRE
EXA 801
EXA 802
TEC 418
EXA 702
EXA 704

Algoritmos e Programa9ao I
L6gica para Computa<;ao
El 1 - Introduyao ao Hardware
Algebra Vetorial e Geometria Analitica
Calculo Diferencial e Integral I-E

60h
60h
120 h
60h
60h

(30.30.0) 60
(30.30.0) 60
(60.60.0) 120
(60.0.0) 60
(60.0.0) 60

Nao tern
Nao tem
Nao tem
Nao tem
Nao tem

EXA 829
TEC 416
EXA 703
EXA 705
FIS 110

T6picos de Fonna9ao Humanistica
El2 - Sistemas Digitais
Algebra Linear I-E
C<ilculo Diferencial e Integral II-E
Fisica I

60h
120 h
60h
60h
90h

(30.30.0) 60
(60.60.0) 120
(60.0.0) 60
(60.0.0) 60
(60.30.0) 90

Naotem
TEC 401
Nao tern
EXA 704
Nao tern

2" SEMESTRE

3° SEMESTRE
Componente Optativo de Fonna<;ao Humanistica
EXA 804
EXA 709
EXA 706
TEC 167
4° SEMESTRE
EXA 892 ou TEC 492

EI4 - Programayao
Probabilidade e Estatistica I-E
Equa<;5es Diferenciais I-E
Ciencias do Ambiente E

180 h
60h
60h
45 h

(120.60.0) 180
(60.0.0) 60
(60.0.0) 60
(15.30.0) 45

EXA 801
EXA 704
EXA 705
Nao tern

Projeto Anual I

150 h

(30.120.0) 150

20% da carga horaria total
do curso

Componente Optativo de Formayao Humanistica
TEC404
TEC 407

60 h
EB - Circuitos Eletr6nicos
EI6 - Concorrencia e Conectividade

120 h
120 h

(60.60.0) 120
(60.60.0) 120

Ffsica III

90h

(60.30.0) 90

EXA 705
TEC 403, EXA 805, EXA
806
FIS 110

Projeto Anual I (continuayao do semestre
anterior)
60 h
60h
EI5 - Engenharia de Software
Ffsica IV

60 h
90h

(90.90.0) 180
(60.30.0) 90

EXA 805, EXA 806
FrS 310

PIs 310
5° SEMESTRE
EXA 892 ou TEC 492

Componente Optativo de Forma<;ao Humanistica
Componente Optativo
EXA 808
FIS 410

60h

I
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DISCIPLINA

CARGA
HoRARIA

Distribuil;iio
(T.P.E) TOTAL

Projeto Anual II
T6picos de Forma~ao Complernentar
EI8 - Sinais e Sistemas Digitais e Anal6gicos
EI7 - Algoritrnos e Cornplexidade
Quirnica Geral e de Materiais

ISO h
60 h
120 h
120 h
60h

(30.120.0) 150
(30.30.0) 60
(60.60.0) 120
(60.60.0) 120
(30.30.0) 60

CODIGO

6° SEMESTRE
EXA 893 ou TEC 493
TEC 429
TEC 410
EXA 812
EXA 417
7°SEMESTRE
EXA 893 ou TEC 493
Cornponente Optativo de Forma~ao
Complementar
Componente Optativo
EXA 815
EXA 819
8° SEMESTRE
EXA 894 ou TEC 494
EXA 895 ou TEC 495
Componente Optativo de Forma~ao
Complementar
Componente Optativo
Componente Optativo
TEC 413
TEC 414
9°SEMESTRE
EXA 894 ou TEC 494
EXA 895 ou TEC 495
Cornponente Optativo de Forma~ao
Complernentar
Cornponente Optativo
Componente Optativo
10° SEMESTRE
OP(:AO 1:
EXA 827 ou TEC 427
OP(:A02:
EXA 828 ou TEC 428
Componente Optativo
Componente Optativo
Componente Optativo

~-

Projeto Anual II

(continua~ao

PRE-REQUISITOS

40% da carga horaria total do curso
Nao tern
TEC 404, TEC 401, EXA 706, FIS 311
EXA 806, EXA 706, EXA 703
Mio tern

do sernestre anterior)

60h
60h
EI9 - Linguagens de Programa~ao
Teoria da Computa~ao

(90.60.0 ISO
(30.30.0) 60

EXA 804
EXA 802, EXA 813

150 h
150 h

(30.120.0) 150
(30.120.0) 150

60% da carga horaria total do curso
60% da carga horaria total do curso

30 h
30 h

(30.0.0) 30
(30.0.0) 30

150 h
60 h

Proieto Anual III
Trabalho de Conclusao de Curso
60 h
60 h
60 h
Introdu~ao a Mecfmica dos S6lidos
Introdu~ao aos Fen6rnenos de Transporte

EXA 706, FIS 310
EXA 706, FIS 310

Proieto Anual III (continuacao do sernestre anterior)
Trabalho de Conclusao de Curso(continua~ao do semestre anterior)
60 h
60 h
60 h

Estagio em Tempo Integral

480 h

(0.0.480) 480

50% da carga horaria total do curso

Estagio

300h

(0.0.300) 300

50% da carga horaria total do curso

60h
60 h
60h
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Emenllirio dos novos componentes curriculares
PROJETOS ANUAIS E TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO
TEC 420 - PROJETO ANUAL

CH.: 150 h (T:30;P:120;E:00)
Pni-Req.: Na primeira ve=. 20% da carga horaria total do
cursa
Na segunda vez: 40% da carga hararia total do curso
Na terceira ve=: 60% da carga horaria lotal do curso

o

projeto anual e urn componente integrador de ementa varhivel, de acordo com a
proposta de projeto encaminhada pelo professor responsavel. Cada estudante do curso
de Engenharia de Computayao deve cursa-Io tres vezes. Na primeira vez, 0 estudante
realizani atividades relativamente simples de desenvolvimento, compatfveis com a sua
formayao previa de 20% da carga horaria do curso. Na segunda vez, realizani atividades
mais avanyadas de engenharia, compatfveis com os avanyos realizados no primeiro
projeto e com a sua formayao previa de 40% da carga horaria do curso. Na terceira vez,
realizan'i atividades ainda mais avanyadas de engenharia, alem de atividades de gerencia
do projeto anual. Ao final de cada projeto anual, a equipe participante deve sintetizar as
competencias, conhecimentos e resultados adquiridos no projeto atraves da redayao de
relat6rio tecnico e apresentayao deste perante uma banca examinadora.
TEC 492 - PROJETO ANUAL I
CH.: 150 h (T:30;P: 120;£:00)

Pre-Req.: 20% da carga horaria total do curso

Componente integrador de ementa variavel, de acordo com a proposta de projeto
encaminhada pelo professor responsavel. 0 estudante realizara atividades relativamente
simples de desenvolvimento, compatfveis com a sua formayao previa de 20% da carga
horaria do curso. Ao final do projeto anual, a equipe participante deve sintetizar as
competencias, conhecimentos e resultados adquiridos no projeto atraves da redayao de
relat6rio tecnico e apresentayao deste perante uma banca examinadora.
TEC 493 - PROJETO ANUAL II
CH.: 150 h (T:30;P: 120;£:00)

Pre-Req.: 40% da carga horaria lolal do curso

Componente integrador de ementa variavel, de acordo com a proposta de projeto
encaminhada pelo professor responsavel. 0 estudante realizara atividades de
engenharia, compatfveis com os avanyos realizados em experiencias de projetos
anteriores e com a sua formayao previa de 40% da carga horaria do curso. Ao final do
projeto anual, a equipe participante deve sintetizar as competencias, conhecimentos e
resultados adquiridos no projeto atraves da redayao de relat6rio tecnico e apresentayao
deste perante uma banca examinadora.
TEC 494 - PROJETO ANUAL III
CH.: 150 h (T:30;P:120;£:00)

Pre-Req.: 60% da carga horaria loial da cursa

Componente integrador de ementa variavel, de acordo com a proposta de projeto
encaminhada pelo professor responsavel. 0 estudante realizani atividades avanyadas de
engenharia, alem de atividades de gerencia do projeto anual, compatfveis com os
avanyos realizados em experiencias de projetos anteriores e com a sua formayao previa
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de 60% da carga honiria do curso. Ao final do projeto anual, a equipe participante deve
sintetizar as competencias, conhecimentos e
resultados adquiridos no projeto atraves da redayao de relat6rio tecnico e apresentayao
deste perante uma banca examinadora.
TEC 495 - TRABALHO DE CONCLUsAo DE CURSO
CH.: 150 h (T:30;P: 120;E:00)
Pre-Req.: 60% da carga horaria total do
curso
Atividades de pesquisa realizado durante urn ano, envolvendo a elaborayao e execuyao
de urn projeto de pesquisa. Sintese dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso
atraves da redayao de urn trabalho de conclusao de curso e apresentayao deste perante
uma banca examinadora.
EXA 820 - PROJETO ANUAL
CH.: 150 h (T:30;P.' 120;£:00)

Pre-Req.: Na primeira ve=.· 20% da carga horaria total do
curso
Na segunda ve=: 40% da carga horaria total do curso
Na terceira ve=: 60% da carga horaria total do curso
o projeto anual e urn componente integrador de ementa variavel, de acordo com a
proposta de projeto encaminhada pelo professor responsavel. Cada estudante do curso
de Engenharia de Computayao deve cursa-Io tres vezes. Na primeira vez, 0 estudante
realizara atividades relativamente simples de desenvolvimento, compatfveis com a sua
formayao previa de 20% da carga horaria do curso. Na segunda vez, reaJizara atividades
mais avanyadas de engenharia, compativeis com os avanyOS realizados no primeiro
projeto e com a sua forrnayao previa de 40% da carga horaria do curso. Na terceira vez,
realizani atividades ainda mais avanyadas de engenharia, alem de atividades de gerencia
do projeto anual. Ao final de cada projeto anual, a equipe participante deve sintetizar as
competencias, conhecimentos e resultados adquiridos no projeto atraves da redayao de
relat6rio tecnico e apresentayao deste perante uma banca examinadora.
EXA 492 - PROJETO ANUAL I
CH.: 150 h (T:30;P.' 120;£:00)

Pre-Req..' 20% da carga horaria total do curso

Componente integrador de ementa variavel, de acordo com a proposta de projeto
encaminhada pelo professor responsavel. 0 estudante realizara atividades relativamente
simples de desenvolvimento, compativeis com a sua formayao previa de 20% da carga
horaria do curso. Ao final do projeto anual, a equipe participante deve sintetizar as
competencias, conhecimentos e resultados adquiridos no projeto atraves da redayao de
relat6rio tecnico e apresentayao deste perante uma banca examinadora.
EXA 493 - PROJETO ANUAL II
CH.: 150 h (T:30;P: 120;£:00)

Pre-Req..' 40% da carga horaria total do curso

Componente integrador de ementa variavel, de acordo com a proposta de projeto
encaminhada pelo professor responsavel. 0 estudante realizara atividades de
engenharia, compatfveis com os avanyos realizados em experiencias de projetos
anteriores e com a sua formayao previa de 40% da carga horaria do curso. Ao final do
projeto anual, a equipe participante deve sintetizar as c.ompetencias, conhecimentos e
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resultados adquiridos no projeto atraves da reda<;ao de relatorio tecnico e apresenta<;ao
deste perante uma banca examinadora.
TEC 494 - PROJETO ANUAL III
CH.: 150h (T:30;P:120;E:00)

Pni-Req.: 60% da carga horaria total do curso

Componente integrador de ementa variavel, de acordo com a proposta de projeto
encaminhada pelo professor responsavel. 0 estudante realizara atividades avanyadas de
engenharia, alem de atividades de gerencia do projeto anual, compatfveis com os
avanyos realizados em experiencias de projetos anteriores e com a sua formayao previa
de 60% da carga horaria do curso. Ao final do projeto anual, a equipe participante deve
sintetizar as competencias, conhecimentos e resultados adquiridos no projeto atraves da
reda<;ao de relatorio tecnico e apresentayao deste perante uma banca examinadora.
EXA 495 - TRABALHO DE CONCLUsAo DE CURSO
CH.: 150 h (T:30;P:120;E:00)
Pre-Req.: 60% da carga horaria total do
curso
Atividades de pesquisa realizadas durante urn ano, envolvendo a elaborayao e execuyao
de urn projeto de pesquisa. Sfntese dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso
atraves da redayao de urn trabalho de conclusao de curso e apresentayao deste perante
uma banca examinadora.
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