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RESOLUc;AO CONSEPE N° 076/2008
Regulamenta 0 cornponente curricular
Projeto Anual do curso de gradua~ao em
Engenharia de Computa~ao.

°

CONSELHO SUPERlOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAo, no uso de suas
atribuiyoes regirnentais,

RESOLVE:
1- DAS DISPOSI<;OES PRELIMINARES

Art. 1° - 0 presente regularnento, descrito nessa reso!uyao, tern por finalidade
regularnentar 0 cornponente curricular Projeto Anual do curriculo do curso de Engenharia de
Cornputayao da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Art. 2° - 0 cornponente curricular Projeto Anual tern por finalidade possibilitar ao aluno
experimentar/vivenciar urn ambiente profissional para 0 desenvolvirnento de urn produto
tecnol6gico, relacionado Ii sua formayao academica.

°

Paragrafo Unico. componente curricular Projeto Anual e definido para possibilitar a
formayao de uma turma (mica a partir dos sub-componentes Projeto Anual I, Projeto Anual II e
Projeto Anual III.

°

Art. 3° - componente curricular Projeto Anual deve ser cursado tres vezes, sendo que:
I - quando cursado pela primeira vez, e denominado Projeto Anual I, e tern como pre-requisito
ter cursado com aproveitamento 20% da carga horaria total do curso de Engenharia da
Computayao;
II - quando cursado pela segunda vez, e denominado Projeto Anual II, e tern como pre-requisito
ter cursado com aproveitamento 40% da carga horaria total do curso de Engenharia da
Computayao e ter sido aprovado em Projeto Anual I;
III - quando cursado pela terceira vez, e denominado Projeto Anual III, e tern como pre
requisito ter cursado com aproveitamento 60% da carga horaria total do curso de Engenharia da
Computayao e ter sido aprovado em Projeto Anual II.
Art. 4° - As atividades dos componentes curriculares Projeto Anual J, Projeto Anual II
e Projeto Anual III devem ser compativeis com a carga horaria cursada pelos alunos e sao
definidas pelo professor responsavel.

§ 1° No componente curricular Projeto Anual I, 0 estudante realizara atividades relativamente
simples de desenvolvimento, compativeis com a sua formayao previa de 20% da carga horaria
do curso.
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§ 2

0

No componente curricular Projeto Anual II, 0 estudante realizara atividades de
engenharia, compativeis com os avanc;os realizados em experiencias de projetos anteriores e
com a sua formac;ao previa de 40% da carga horaria do curso.

§ 3° - No componente curricular Projeto Anuallll, 0 estudante realizani atividades avanc;adas de
engenharia, alem de atividades de gerencia do projeto anual, compativeis com os avanc;os
realizados em experiencias de projetos anteriores e com a sua formac;ao previa de 60% da carga
honiria do curso.
II - DA OFERTA
Art. 5° - A oferta de componentes curriculares na modalidade Projeto Anual sera
determinada pelo colegiado, levando-se em conta sua demanda.

§ 1° - 0 colegiado solicitara ao Departamento urn numero minimo de propostas de projeto
anual, de acordo com necessidades previamente levantadas.

§ 2° - A epoca de submissao de propostas de Projeto Anual sera definida em calendario de
atividades do colegiado, divulgado com no minimo urn mes de antecedencia.

§ 3° - As propostas de Projeto Anual devem ser compostas dos seguintes itens:
a- Capa;
b- Resumo;
c - Pre-Requisitos;
d - Descric;ao do Problema;
e - Objetivos;
f - Metodologia e Atividades a Serem Realizadas;
g - Recursos Materiais Necesscirios;
h - Tecnologias Utilizadas;
i - Aprendizagem Esperada;
j - Cronograma;

1- Produtos do Projeto;
m - Equipe Tecnica;
n - Referencias.
Art. 6° - Havera urn prazo para divulgac;ao das propostas, previsto no calendario de
atividades do colegiado, sendo 0 proponente responsavel pela sua ampla divulgac;ao no ambito
dos estudantes do curso.

III - DAS VAGAS E DA SELE<;AO DE PROPOSTAS
Art. 7° - As propostas de projeto passarao por urn processo seletivo que visa escolher
quais serao ofertados, levando-se em conta a demanda e 0 interesse dos estudantes.
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§ 1° - Os estudantes devem preencher ficha de solicita'Yao e encaminhar ao colegiado, indicando
tantas preferencias quantas forem as propostas, em sua ordem de preferencia.
§ 2° - A ausencia de indica'Yao de preferencia para uma das propostas de projeto implica em
cancelamento da pre-matricula do aluno no Projeto Anual.

§ 3° - A solicita'Yao nao implica em oferta das propostas como projeto anual, apenas indica a
preferencia dos estudantes acerca das mesmas.
Art. 8° - 0 numero de vagas do componente curricular Projeto Anual e,
preferencialmente, 6 (seis).

Paragrafo Unico - Caso haja necessidade, havent tunnas com numero de alunos
diferente de seis, sendo tal assunto resolvido pelo colegiado.
Art. 9° - As vagas de cada componente curricular Projeto Anual serao distribuidas entre
os componentes curriculares Projeto Anual I, II e III de acordo com os criterios de aloca'Yao
definidos pelo colegiado.

Paragrafo Unico - 0 numero de vagas dos componentes Projeto Anual I, II e III, e,
preferencialmente 2, podendo ser variavel em fun'Yao da demanda por vagas em cada
componente e do numero de projetos.
IV - DA PRE-MATRiCULA
Art. 10 - A pre-matricula dos Projetos Anuais antecede a pre-matricula dos outros
componentes curriculares do curso. Na etapa da pre-matricula do Projeto Anual os alunos sao
alocados aos projetos.

Panigrafo Unico. 0 colegiado fica encarregado de divulgar as regras para aloca'Yao dos
alunos aos projetos antes da pre-matricula.
Art. 11 - 0 colegiado fica encarregado de divulgar a lista de aloca'Yao dos alunos aos
projetos selecionados antes da matricula.
V - DA MATRICULA
Art. 12 - A matricula nos Projetos Anuais ofertados se dara confonne a lista de
aloca'Yao divulgada pelo colegiado.
Art. 13 - Os alunos que nao solicitaram projeto podem se matricular se houver
disponibilidade de vagas nos projetos selecionados.
Panigrafo unico. Caso haja mais solicita'Yoes do que vagas disponiveis, 0 preenchimento das
vagas sera decidido de acordo com detenninayao estabelecida pelo Colegiado.
VI - DO ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES
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Art. 14 - Seriio realizadas reunioes semanais, com durar;iio de uma hora, com todos os
integrantes do Projeto Anual, em horario fixo, que niio deve coincidir com nenhuma outra
atividade dos estudantes.
Art. 15 - 0 professor responsavel pelo Projeto Anual deve definir as atividades a serem
realizadas por todos os integrantes, bern como realizar 0 acompanhamento e avaliar;ao continua
do andamento do projeto.
§ 1° - 0 professor deve se reunir com cada urn dos alunos individualmente por, pelo menos 30
minutos, fora do horario estabelecido para a reuniiio semanal, a fim de orientar os integrantes do
projeto para realizar;iio das atividades.

Paragrafo Unico - 0 professor responsavel dedicara pelo menos 5 horas semanais nas
atividades deste componente curricular.
VII - DA AVALIA~AO
Art. 16 - Ao final de cada projeto anual, os estudantes devem sintetizar as
competencias, conhecimentos e resultados adquiridos no projeto atraves da redar;iio de relatorio
tecnico unico, e apresentar;iio deste perante uma banca examinadora.
§ 1° - A banca examinadora sera composta pelo professor responsavel pelo projeto anual e por
urn outro professor convidado.
§r

- A banca atribuira uma nota unica a apresentar;iio do grupo e ao relatorio.

Art. 17 - A pontuar;iio de cada avaliar;iio do estudante sera uma media ponderada entre a
nota da apresentar;iio (NA), a nota do relatorio (NR), e a nota do desempenho individual (NO),
atribuida pelo professor responsavel pelo projeto.
§ 1° - Cada professor deve apresentar ao aluno pelo menos 3 notas relacionadas as avaliar;oes de
desempenho individual (N01, N02, N03), sendo que duas no primeiro semestre e uma no
segundo semestre do componente curricular Projeto Anual.
§ r - Para calculo da nota final, 0 peso do relatorio correspondera a 20 % da pontuar;iio, a
apresentar;ao tera urn peso correspondente a 10 % da pontuar;iio e a nota de desempenho
individual correspondera a 70 % da pontuar;ao.
§ 3° - As tres notas minimas exigidas pela resolur;8.o 46/2006, do CONSEPE, serao formadas
pelas seguintes formulas: NOTAl = (NOI * 0,7) + (NR * 0,2) + (NA * 0,1) ; NOTA2 = (N02 *
0,7) + (NR * 0,2) + (NA * 0,1) e NOTA3 = (N03 * 0,7) + (NR * 0,2) + (NA * 0,1).
§ 4° - Os criterios para aplicar;ao da nota de desempenho individual serao definidos no plano de
ensino do projeto anual.

VIII-DAS DISPOSI~OES GBRAIS
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Art. 18 - Este regulamento s6 pode ser alterado atraves de voto da maioria simples dos
membros do Colegiado do Curso de Engenharia de Computa9ao e das demais instancias
competentes para a sua analise na Universidade.
Art. 19 - Compete ao Colegiado do Curso de Engenharia de Computa9ao dirimir
duvidas e omissoes referentes a interpreta9ao deste regulamento, bern como suprir as suas
lacunas, expedindo atos complementares que se fa9am necessarios.
IX-DAS DISPOSIC;OES TRANSITORIAS
Art. 20 - Este regulamento integra 0 curriculo pleno do Curso de Engenharia de
Computa9ao, como anexo, e entra em vigor na data de sua aprova9ao pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensao - CONSEPE - da UEFS.

Sala de Reunioes dos Conselhos Superiores, 27 de maio de 2008.

~Catlos

de ~

{i;;;eto
Reitor e Presidente do CONSEPE
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