UNIVERsmADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

AUlorizada pdo Decreto Feden.1 NQ 77.498 de 27/04176
Reconhecida pela PortMriR "Ministerial NQ 874/86 de 19/1 2/86

RESOLU<;AO CONSEPE N° 075/2008
Regulamenta as Atividades Complementares do curso
de gradua';3o em Engenharia de Computa,;3o.

°

CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAo, no uso de suas
atribuir;:oes regimentais,

RESOLVE:
1- DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES

°

Art. P presente regulamento, descrito nessa resolur;:ao, tern pOl' finalidade
regu)amentar as Atividades Complementares do curriculo do curso de Engenharia de
Computar;:ao da Universidade Estadua1 de Feira de Santana.

Art. r - Integram as Atividades Complementares atividades de ensino, pesquisa,
extensao e estagios nao obrigat6rios.
Art. 3 0 - As Atividades Complementares tern como objetivos gerais tlexibilizar 0
curriculo do Curso de Engenharia de Computar;:80 e propiciar aos seus a1unos a possibilidade de
aprofundamento tematico e interdisciplinar.

II - DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Art. 4 0 - A escolha dos tipos de atividades a serem desenvolvidas fica a criterio do
a1uno, desde que contabilizem urn total minimo de 220 horas, referentes a 5% da carga horaria
total do curso;
Art. 50 - Sao consideradas Atividades Complementares, para fins de integralizar;:ao da
carga horaria do curriculo do Curso de Engenharia de Computar;:ao:
1-- Atividades de pesquisa orientadas pOI' docente do Curso de Engenharia de Computar;:ao;
II - Atividades de extens80 coordenadas pOl' docentes da UEFS e aprovadas pelo(s)
respectivo(s) Departamento(s);
III - Monitorias em componentes curriculares;
IV - Eventos diversos re1acionados aos objetivos do curso ou de interesse de cunho profissional
(seminarios, simp6sios, congressos, conferencias, jornadas, mini-cursos, etc.);
V - Estagios extracurriculares desenvolvidos na UEFS ou com base em convenios firmados
pela Universidade;
VI - Pat1icipar;:ao em palestras relacionadas aos objetivos do curso ou de interesse de cunho
profissional;
VII - Cursos afins a area de Engenharia de Computar;:ao;
VIII - Atividades diversas relacionadas Ii fomlar;:ao do Engenheiro de Computar;:ao;
IX - Representar;:ao estudantil nos conselhos;
X - Participar;:ao estudantil em diret6rios central e academico;
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XI - Participal;aO estudantil em Ethpresa Junior.

§ 1° - A carga horaria maxima a ser computada por cada atividade devera seguir 0 estabelecido
na Resolul;ao CONSEPE 54/2001, paragrafo 2.
§ 2" - Conforme estabelece a resolul;ao CONSEPE, os itens referentes as outras atividades
reconhecidas peloColegiado do curso de Engenharia de Computal;ao constam na tabela em
anexo.
§ 3° - As atividades de que tratam os incisos I, II e III deverao ter sido exercidas por urn periodo
minimo de 1 (urn) ano.
§ 4° - Os certificados das palestras, de que trata 0 inciso VI, devem ser individualizados, nao
podendo ser contabilizadas as palestras que ja tenham sido consideradas nos eventos de que
trata 0 inciso IV do artigo 5°.
§ 5° - Para efeito de validal;ao das atividades de que trata 0 inciso VII, a carga horaria do curso
devera ter sido de no minimo 60 (sessenta) horas, contabilizados individualmente ou em grupo
quando se tratar de cursos de uma mesma area de conhecimento.
§ 60 - As atividades de que tratam os incisos IV, VI e VIII, quando nao relacionadas diretamente
a Engenharia de Computal;ao, deverao ser analisadas pelo Colegiado de Curso de modo ajulga
las quanta a validade para contabilizal;ao como Atividade Complementar.
§ 7° - Todas as atividades constantes deste artigo devem ser comprovadas ao Colegiado do
Curso, atraves de documental;ao validada (certificado, atestado, declaral;ao protocolada, etc.),
pelo proprio aluno, em periodo a ser definido e publicado pelo colegiado.
Art. 6° - Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computal;ao encaminhar a
Divisao de Assuntos Academicos, as comproval;oes das atividades de que trata este
Regulamento.
Art. 7° - As Atividades Complementares podem ser cursadas ou desenvolvidas em
qualquer fase do curso, desde que cumpridos os pre-requisitos.

Panigrafo Unico - 0 cumprimento da carga horaria que trata
Resolul;ao deve desdobrar-se em pelo menos cinco semestres.

0

artigo 4° desta

III - DAS DISPOSI<;OES GERAIS
Art. 8° - Este Regulamento so pode ser alterado atraves do voto da maioria simples dos
membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Computal;ao e das demais instancias
competentes para a sua analise na Universidade.
Art. 9° - Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computal;ao dirimir
duvidas referentes a interpretal;ao deste Regulamento bern como suprir as suas lacunas,
expedindo os atos complementares que se fizerem necessarios.
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Art. 10 - Uma vez cumprida a carga honiria minima prevista para as Atividades
Complementares, 0 aluno devera solicitar via requerimento junto ao Colegiado do curso de
Engenharia de Computa9ao, solicita9ao do computo das mesmas.

IV - DAS DISPOSI<;OES TRANSITORIAS
Art. 11 - Este conjunto de normas integra 0 curriculo pleno do Curso de Engenharia de
Computa9ao com anexo, e entra em vigor na data de sua aprova9ao, revogadas as disposi90es
em contrario.

Sala de Reunioes dos Conselhos Superiores, 27 de maio de 2008.
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.r<j€ Carlos Barreto de Santana

Reitor e Presidente do CONSEPE
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ANEXOI
TABELA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE ENGENHARIA
DE COMPUTACAO
Atividades
Com plementares
Participac,:ao em projetos
institucionais de extensao ou
iniciac,:ao cientifica orientadas
por docentes e monitoria em
disciplinas pertencentes ao
curriculo.
Publicac,:ao de artigo cientifico
em revista especializada e em
anais de eventos.
Participac,:ao em eventos
tecnicos, cientificos e
culturais.
Participac,:ao em eventos
tecnicos, cientificos e culturais
com apresentac,:ao de trabalho.
Estagios extracurriculares

Valor da carga
honiria
individual

Carga
horaria
maxima

Instrumento de Avalia~ao

50 horas por ana
(Maximo de 3
anos)

150 horas

Atestado ou Certificado
fomecido pelas Pro-reitorias de
Pesquisa, Extensao ou
Graduac,:ao.

25 horas por
publicac,:ao

Sem limite

Copia do Artigo

10 horas por
evento

80 horas

Certificado

20 horas por
evento

Sem limite

Certificado

50 horas anuais
(Maximo de 3
anos)
10 horas por ana

150 horas

30 horas

Participac,:ao estudantil em
diretorio central e academico

10 horas por ana

30 horas

Participac,:ao em empresa
junior

30 horas por ana

90 horas

Termo de compromisso e
relatorio de estagio apresentado
para 0 coordenador de estagio.
Relatorio e atestado de
freqUencia comprovando
participac,:ao no minimo de 80%
das reunioes do conselho.
Relatorio e atestado de
freqUencia comprovando
participac,:ao no minimo de 80%
das reunioes do diretorio.
Atestado

Representac,:ao estudantil nos
conselhos

Atividades Complementares Especificas do Curso de Ellgenharia de
(devem somar no maximo 150 horas)
Participac,:ao em mini-curso de
eventos tecnicos e cientificos
com durac,:ao minima de 4
horas.
Participac,:ao em visita-tecnica
reconhecida pelo Colegiado,
quando a carga horaria da
visita nao esteja vinculada a
atividade pratica da disciplina.
Participac,:ao no treinamento
em areas especfficas de
Engenharia de Computac,:ao,
com 0 acompanhamento de
urn profissional responsavel.
Participac,:ao em outros cursos
em areas afins a Engenharia de
Computac,:ao.

Computa~ao

10 horas por
semestre

40 horas

I Certificado

1 horalvisita

15 horas

Atestado

Carga horaria do
treinamento

30 horas

Cel1ificado ou Atestado

5 horas/semestre
(para cada 60
horas cursadas)

30 horas

Certificado

4
4
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Participal;i'io voluntaria em
projetos institucionais de
extensi'io ou inicial;i'io
cientifica orientada por
docentes e monitoria.
Participal;i'io em palestras
tecnicas relacionadas aos
objetivos do curso.
Organizal;i'io de eventos
(Congressos, Jomadas,
Cursos, Mini-cursos,
Seminarios, etc.).
Projeto Academico Individual:
projeto de autoria do aluno, a
ser apresentado previamente
ao Colegiado do Curso e sob
acompanhamento de urn
professor tutor.
Aproval;i'io em Disciplinas
(obtenl;i'io de creditos)
oferecidas em Cursos de
Aperfeil;oamento,
Especializal;i'io e Mestrado.
Participal;i'io em Programas de
Interciimbio Academico em
Instituil;oes Nacionais ou
Estrangeiras.
Participal;i'io em Atividades
Culturais.
Auxilio na elaboral;i'io de
projetos academicos sob a
responsabilidade de urn
professor.
Outras atividades academicas
de formal;i'io complementar
ni'io previstas poderi'io ser
passiveis de atribuil;i'io de
creditos, conforme a
aprecial;i'io e aproval;i'io do
Colegiado do Curso.

25 horas por
semestre
(Maximo 3 anos)

150 horas

Certificado ou Atestado

1 hora por palestra

20 horas

Certificado ou Atestado

De 1 a 20 horas
por evento

40 horas

Certificado

20 horas por
semestre
(Maximo 1 ano)

40 horas

Projeto e relat6rio final
apresentado pelo aluno e
aprovado pelo professor tutor

30 horas por
semestre

60 horas

Certificado emitido pela
Coordenal;i'io do Curso

50 horas

50 horas

Certificado emitido pela
Instituil;i'io concedente

10 horas por
semestre
5 horas por
semestre

10 horas

Certificado ou Atestado

15 horas

Atestado do professor
responsavel

A definir

A definir

A definir
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