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RESOLUÇÃO Nº 1 de 22 de fevereiro de 2017 
 

Estabelece a forma de incorporação de      
Componente Curricular (CC) ao leque restrito      
de CCs Optativos, cujo o curso de 300 h é          
necessário ao/à estudante para a integralização      
de sua Matriz Curricular na Licenciatura      
Interdisciplinar em Matemática e Computação e      
suas Tecnologias da UFSB. 

 
O NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE da LICENCIATURA INTERDISCIPLINAR       
EM MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS (LIMCT), em sessão         
extraordinária, no dia 22 de fevereiro de 2017, no uso de suas atribuições legais,  
 
CONSIDERANDO que a Resolução CONSUNI nº 28/2015 define "CC Optativo de Grande            
Área: de área, escolhidos de um leque restrito de opções". 
 
CONSIDERANDO que a Resolução CONSUNI nº 25/2015 define, dentre outras, atribuições do            
Núcleo Docente Estruturante (NDE): 
 

● Acompanhar e monitorar implementação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso           
nos três campi; 

● Assessorar os Colegiados do Curso sobre mudanças estruturais ou transitórias no Curso,            
emitindo pareceres relacionados à criação de componentes curriculares, mudanças de          
modalidade, retirada e inclusão de pré-requisitos; 

● Promover integração curricular interdisciplinar entre as atividades de        
ensino-aprendizagem, garantindo isonomia no caso de cursos oferecidos em mais de um            
campus; 

● Elaborar propostas que contribuam para a consolidação do perfil do egresso do Curso. 
 
CONSIDERANDO que o Projeto Pedagógico da Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e           
Computação e suas Tecnologias, na Seção 10.6, define a forma que os CCs Optativos compõem               
a Arquitetura Curricular do Curso. 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º Para o contexto deste curso, Componentes Curriculares Optativos são componentes            
curriculares da grande área Linguagem Matemática e Modelagem Computacional, que          
compõem leque restrito de CCs à escolha do estudante, visando flexibilizar o aprofundamento do              
estudante na sua formação, preferencialmente, através das metodologias de ensino-aprendizagem          
baseada em projetos ou  em problemas concretos. 
 

§ 1º O leque restrito de CCs Optativos, de que trata o caput, é dinâmico, podendo ser                 
alterado, conforme deliberação do Núcleo Docente Estruturante (NDE), no uso de suas            
atribuições legais, incorporando ou excluindo CCs. 

 
§ 2º O NDE publicará e manterá atualizada lista completa dos CCs optativos             
credenciados no curso. 
 
§ 3º O NDE articulará entre os campi a publicação, a cada quadrimestre, antes da               
primeira fase de inscrição em CCs, lista com os CCs Optativos que pretende-se oferecer              
no período. 
 
§ 4º Além dos demais requisitos estabelecidos pelo Projeto Pedagógico do Curso, para a              
integralização de sua Matriz Curricular, a/o estudante da LIMCT, deve cursar e lograr             
êxito em, no mínimo, 300 h de CCs Optativos. 
 

Art. 2º O processo de inclusão de um Componente Curricular Optativo tem início através da               
submissão de proposta de CC por docente ou Equipe Docente (ED) proponente, ao NDE, em               
reunião em que o tema é pautado, com antecedência mínima de 48 h. 
 
Art. 3º A proposta submetida deverá ser apresentada acompanhada de Plano de            
Ensino-Aprendizagem e Programação (PEAP) do CC, preenchidos pelo menos os campos: 
 

I. carga horária; 
II. ementa analítico-descritiva; 

III. objetivo geral; 
IV. objetivos específicos; 
V. metodologia de ensino-aprendizagem; 
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VI. metodologia de avaliação; 
VII. bibliografia básica (pelo menos 3 títulos); 

 
Parágrafo único - O PEAP deverá ser acompanhado de indicativo/justificativa acerca da            
viabilidade/impossibilidade de oferta do CC sediada em um dos campi e mediada com o              
apoio de tecnologias digitais de informação e comunicação para os demais campi. 

 
Art. 4º A proposta será julgada em reunião do NDE, preferivelmente, levando em consideração              
parecer de relator indicado pelo NDE, podendo ser deliberada a recepção do CC ou indicativo de                
necessidade de revisão da proposta, quando o caso, sendo encaminhado ao/à(s) proponente(s)            
parecer educativo, indicando quais aspectos precisam ser contemplados ou melhor delineados,           
para que, após revisada, a proposta tenha maiores chances de ser aprovada. 
 
Art. 5º O julgamento e o parecer acerca da proposta deverão levar em consideração a natureza                
do CC proposto considerando os objetivos dos CCs Optativos para o curso e o Projeto               
Pedagógico do Curso, com particular atenção ao perfil do egresso, bem como a qualificação da               
proposta no sentido de possibilitar o desenvolvimento do estudante: 
 

I. em profundidade; 
II. na solução de situações-problema concretos; 

III. preferivelmente através do desenvolvimento de projetos, e,  
IV. apoiado por um ou mais docente(s) com experiência na área.  

 
Art. 6º Deferida a recepção do CC, o/a(s) proponente(s) deverá/ão encaminhar a finalização do              
Plano de Ensino-Aprendizagem e Programação (PEAP), e liderar a articulação da primeira            
realização do CC, validando e atualizando o PEAP.  
 
Art. 7º A oferta de turmas de CCs Optativos ocorrerá de acordo com as demandas apontadas                
pelos estudantes matriculados no curso, segundo processo de inscrição descrito na Resolução            
CONSUNI nº 7/2016, podendo ocorrer ofertas diversas em campus distintos. 
 
Art. 8º Quando da oferta de CC optativo cujo PEAP indica possibilidade de oferta mediada com                
apoio de tecnologias digitais de informação e comunicação, não havendo docente designado para             
articular turma presencial no campus, deverá ser assegurada a possibilidade de oferta do CC a               
partir de um dos demais campi, com apoio de tecnologias digitais de informação e comunicação.  
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§ 1º A oferta do CC mediada com apoio de tecnologias digitais de informação e               
comunicação somente poderá ser realizada se a sala emissora e a receptora estiver             
preparada para esse tipo de metodologia de ensino-aprendizagem, organizada         
minimamente com: 
 

I. sala emissora: 1 câmera HD grande angular apontada para os estudantes, 1            
câmera HD apontada para o quadro branco, 1 monitor de TV ou canhão de              
projeção, 1 quadro branco, 1 microfone sem fio para captar a voz do/a             
docente, 1 microfone ambiente para captar a voz dos/das estudantes,          
software para gravação da aula; 

II. sala receptora: 1 câmera HD grande angular apontada para os estudantes, 1            
monitor de TV ou canhão de projeção, 1 microfone ambiente para captar a             
voz dos/das estudantes; 

III. demais recursos informados pelo docente articulador. 
 

§ 2º Representando o Núcleo Docente Estruturante (NDE), o Coordenador-geral dará           
parecer sentido à confirmação ou cancelamento da oferta do CC Optativo na Comissão de              
Planejamento Acadêmico, levando em consideração essas definições. 

 
Art. 9º Casos omissos serão resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso. 
 
Art. 10º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições               
em contrário. 
 
 

Porto Seguro, 22 de fevereiro de 2017 
 

 
Bilzã Marques de Araújo 

Coordenador-geral do Núcleo Docente Estruturante 
 Licenciatura Interdisciplinar em Matemática e Computação e suas Tecnologias  
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