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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decrelo Federal n° 77.496 de 27IQ4l7f> 

Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 874/86 de 19/12/86 
Recredenciada pelo Decreto n° 17.228 de 25/11/2016
Pro-Reitoria de Ensino de Graduate 

Divisao de Assuntos Academicos

INSTRUCAO NORMATIVA PROGRAD/DAA N° 01/2022

Estabelece fluxo e procedimentos para a disponibilizagao 
dos Programas das Disciplinas cursadas pelos 
estudantes cursistas e egresses dos Cursos de 
Graduagao da UEFS e da outras providencias.

A Pro-Reitora de Ensino de Graduagao (PROGRAD), acolhendo indicagao da Divisao de Assuntos Academicos 
(DAA), RESOLVE expedir a presente instrugao normativa no intuito de estabelecer fluxos e procedimentos junto aos 
Colegiados de Cursos de Graduagao da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) quanto a disponibilizagao 
dos programas das disciplinas,

I. Considerando que o Regimento dos Colegiados dos Cursos de Graduagao estabelece que o Colegiado deve apreciar, a cada 
periodo letivo, os pianos de ensino dos componentes curriculares do Curso, devidamente aprovados pelas Area de 
Conhecimento/Departamento;

II. Considerando que a Pro-Reitoria de Ensino de Graduagao, atraves da IN 002/2017, estabelece orientagoes aos Colegiados de 
Cursos para disponibilizar as informagoes do Curso atraves do site em atendimento ao que dispoe a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educagao Nacional;

III. Considerando que o Regimento Geral da UEFS preve que os documentos emitidos aos estudantes, sejam eles cursistas e 
egresses, sao de competencia da Divisao de Assuntos Academicos.

IV. Considerando que a Divisao de Assuntos Academicos, atraves da Secretaria Geral de Cursos, nao possui a guarda (fisica e 
digital) dos programas das disciplinas ofertadas pelos Cursos de Graduagao;

V. Considerando que o(s) programa(s) de disciplina(s) e(sao) de suma importancia para que os estudantes (cursistas e 
egressos) comprovem o cumprimento dos componentes curriculares.

1. Cabera ao(a) interessado(a) formalizar o pedido/processo de programa de disciplina, junto a Divisao de Assuntos 
Academicos (DAA) - conforme orientagao disponivel na pagina (http://www.daa.uefs.br). Apos verificagao do processo 
pela DAA/Secretaria Geral de Cursos, o mesmo sera despachado ao Colegiado do Curso para que seja(m) anexado(s) 
o(s) programa(s) da(s) disciplina(s) - em formato PDF - de acordo com a solicitagao e tendo por base o(s) historico(s) 
escolar(es) do(a) requerente.

a) No pedido e obrigatorio que o(a) interessado(a) especifique a relagao dos componentes curriculares dos quais 
precisa do programa (especificando o codigo, a nomenclatura e a carga horaria) - conforme registro de aprovagao 
constante no(s) hist6rico(s) escolar(es);

b) Caso o requerente tenha o registro de dispensa (DP) no historico escolar, devera anexar ao processo o historico 
escolar utilizado no processo de dispensa. Cabera ao Colegiado do Curso anexar ao processo o programa 
correspondente a esse historico.

http://www.daa.uefs.br
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2. Quando o Colegiado de Curso nao tiver em seus registros o(s) programa(s) da(s) disciplina(s), devera encaminhar o 
processo ao Departamento responsavel pela oferta do componente curricular para que a Area de Conhecimento 
elabore o referido programa.

a) Cabera ao Departamento fazer gestao junto a Coordenagao da Area de Conhecimento no atendimento da 
solicitagao;

b) 0 Departamento tera urn prazo de ate 03(tres) dias uteis para encaminhar o(s) programa(s) da(s) disciplina(s) ao 
Colegiado do Curso demandante.

3. A solicitagao de programa de disciplina recebida de egresso que tenha concluido o Curso de oferta regular e que 
atualmente nao mais possui oferta, tera o seu pedido/processo encaminhado ao(s) Departamento(s) de oferta do(s) 
componente(s) curricular(es) - conforme registro no historico escolar.

4. Os Programas de oferta especiais, vinculados a Pro-Reitoria de Ensino de Graduagao, deverao manter a guarda dos 
programas das disciplinas - de acordo com a matriz curricular de cada turma/curso - na Coordenagao Geral do 
Programa.

5. Para fins de padronizagao das informagoes constantes no programa de disciplina, expedido pela Universidade 
Estadual de Feira de Santana - atraves da Divisao de Assuntos Academicos, o mesmo deve conter as informagoes, 
conforme modelo anexo. Essa orientagao e valida apenas para programas de disciplinas nao disponiveis no Portal 
Sagres.

6. 0 Colegiado de Curso tera urn prazo de ate 10(dez) dias uteis - apos o recebimento do processo - para responder a 
demanda, anexando o(s) programa(s) da(s) disciplina(s), e em seguida devolver a DAA/Secretaria Geral de Cursos - 
mediante assinatura do(a) Coordenador(a) no despacho do processo.

7. 0 programa de disciplina deve ser anexado ao SEI em arquivos unico (em formato PDF e sem assinatura, eletronica 
ou digital), devidamente autenticados pelo(a) Secretario(a) e/ou Coordenador(a).

8. Apos o retorno do processo com o(s) programa(s) da(s) disciplina(s), cabera a DAA/Secretaria Geral de Cursos no 
prazo de ate 10(dez) dias uteis, validar os programas - mediante registro da assinatura digital - e enviar ao 
interessado(a) por e-mail.

9. Os casos omissos serao analisados e resolvidos pela Pro-Reitoria de Ensino de Graduagao juntamente com a 
Divisao de Assuntos Academicos.

10. Esta normatizagao entrara em vigor a partir de 1° de junho de 2022, revogadas as disposigoes em contrario.

Feira de Santana, 13 de maio de 2022

.£3 '&■

Fabio Arllen dos Santos Silva
Divisao de Assuntos Academicos

Silvia da Silva Passes
Pro-Reitoria de Ensino de Graduagao
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ANEXO
MODELO DE PROGRAMA

DEPARTAMENTO: CIENCIAS BIOLOGICAS PROGRAMA
DE

DISCIPLINA

DISCIPLINA/COMPONENTEC
Topicos de FilosofiaCHF XXX

Tsoria Pratica■ .ir* t'1 ■ Estagio
75h DLA 425 - Ingles Instrumental120h 30h 15h

Ciencia como investigagao. Investigagao em Biologia - Metodo cientifico. Observagao das variagoes na 
biodiversidade em diferentes habitats. Iniciagao ao levantamento de dados bioticos e abioticos. A etica nas 
atividades de campo.

EMENTA

GERAL: Compreender a complexidade da relagao curriculo/pratica pedagogica atraves do dominio critico 
dos fundamentos teorico-praticos que a constitui e a problematica da educagao numa visao 
multirreferencializada.

ESPECIFICOS
Construir/desconstruir/reconstruir concepgbes de educagao, curriculo, pratica pedagogica e cidadania; 
Demonstrar conhecimentos de natureza historico-critica da problematica da educagao;
Analisar criticamente as concepgoes que fundamentam a teoria curricular;
Identificar as relagoes existentes entre as teorias tradicionais e critica, curriculo e a pratica pedagogica: 
Apresentar reflexoes sobre estas relagoes;

OBJETIVOS

0 ensino dessa disciplina sera feito em forma de oficinas, seminarios, discussao dos conteudos
estabelecidos por unidade e trabalhos praticos para que o aluno tenha oportunidade de desenvolver urn 
trabalho a partir de leituras teoricas, possibilitando-lhe a compreensao de que os conhecimentos 
aprendidos no curso devem contribuir para o seu crescimento pessoal. servindo de base para sua atuagao 
nas series em que trabalhar.

METODOLOGIA

Os alunos serao avaliados durante todo processo de aprendizagem, incluindo participagao nas discussoes 
e atividades indicadas, entregados trabalhos propostos na data estabelecida, atraves de provas escritas 
individuals, na apresentagao oral de trabalhos escolhidos em grupos.AVALIAQAO

Unidade logica e aritmetica (ULA); 
Unidade de controle: 
Microprogramada;
Hardwired;
Registradores;
Acumuladores.

CONTEUDO
programAtico

BASICA
Avelar. W.E.P. et. al.. Em busca do conhecimento ecologico :uma introdugao a metodologia. 2a Edigad. 
Sao Paulo. Ed. Edgard Blusher. 110 p. il. 1983.
Bernard, C.; Gilbert, F.; McGregor, P. Asking Questions in Biology. Long Scientific & Technical Eds. 
158 p. il.1993

REFER&NCIAS COMPLEMENTAR
Acot, P. Historia da ecologia. 2a. Edigao. Editora Campus, 214 p. il. 1990.
Branco, S. M. 0 meio ambiente em debate - colegao polemica. Editora Moderna.. 96 p. 1989.
Bressan, D. Gestao racional da natureza. Editora Hutec. 111 p.
Lopes de Sa, A. Etica Profissional. 3a Edigao. Editora Atlas. 245 p. 2000.
Corson, W.H. Manual Global de Ecologia. O que voce pode fazer a respeito da crise no meio ambiente. 
Editora Augustus. 413 p. il. 1996.
Curry-Lindahl, K. Ecologia: conservar para sobreviver. Editora Cultrix Ltda. 389 p. il. 1972.
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