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SELEÇÃO DE OFERTA DAS DISCIPLINAS ELETIVAS 2022.2

A REITORA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL, no uso de suas

atribuições, constantes no art. 15 do Estatuto da Universidade, torna pública a abertura

de inscrições para a oferta de Disciplinas eletivas que irão compor o quadro de disciplinas

ofertadas para 2022.2 nos cursos de graduação.

1. DAAPRESENTAÇÃO

1.1. As disciplinas eletivas são idealizadas por áreas de concentração dos estudos, isto é,

no âmbito das Escolas, mas são oferecidas a toda a comtmidade acadêmica. Assim, elas

pretendem permitir maior trânsito dos alunos nos espaços universitários, possibilitando

a escolha de disciplinas dentro de sua Escola ou fora dela.

1.2. Com esse propósito, as disciplinas eletivas possuem conteúdo transversal. O

programa de estudo da disciplina eletiva pretende auxiliar na formação complementar

dos discentes, propondo discussões sobre temas contemporâneos que superem o

conhecimento técnico de determinada área do saber e estimulem o debate

interdisciplinar. São ofertadas prioritariamente no formato on-lhe, no Ambiente Virtual

de Aprendizagem (Moodle). Em regra, portanto, não estão previstos encontros físicos no

âmbito destas disciplinas, apenas encontros remotos Csíncronos) pelo Google Meet.

1.3.A carga horária das disciplinas eletivas é de 60 Csessenta) horas-aula semestrais e sua

estrutura metodológica será desenvolvida da seguinte maneira: a) Encontros semestrais

on-lhe e síncronos, realizados por videoconferência, que contabilizarão carga horária de

06 Cseis) horas-aula semestrais; b) Atividades assíncronas desenvolvidas ao longo do

restante da carga horária (54 horas-aula semestrais), através da interação do professor
com a turma.

1.4.As atividades assíncronas serão desenvolvidas dentro do Ambiente Virtual de

Avenida Professor Pint Salvador / BA
E-mail: reitoria@ucsal.br Telefones: (71) 3206-7975/ 3206-7988/ 3206-7989



Aprendizagem (AVA), em conformidade com o plano de ensino do professor, que poderá

desenvolver as estratégias pedagógicas que considerar mais adequadas para a disciplina

sob sua regência. Constituição de projetos sociais, trabalhos em equipe, leituras dirigidas

de materiais de sua autoria, ou de títulos e demais obras publicadas por terceiros

gravação de vídeos ou podcasts são exemplos de atividades integrantes do plano de

ensino das disciplinas eletivas
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1.5.0 docente será remunerado por 30h semestrais (Ih30 semanais) para desempenhar

as atividades pedagógicas já descritas.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições devem ser realizadas no período de 02 a 14/05 através do e-mail

disciDlinasnletívas@t!!ç$BUy.; com o envio do nome da disciplina e uma proposta de
ementa básica.

2.2. As propostas serão avaliadas por uma banca composta por um professor

representante do Centro de Ensino Pesquisa e Extensão ao qual a disciplina esteja

originalmente integrada, pela Coordenação das Disciplinas Eletivas, Pró-Reitoria de

Graduação e Reitoria.

3. DA SELEÇÃO

3.1.Será selecionada l (uma) disciplina por escola, levando em consideração a ordem de

classificação, sendo a disciplina selecionada, conforme a necessidade de oferta de turmas.

4.DORESULTADO

4.1.A partir do dia 20/05 ocorrerá a publicação do resultado da seleção, sendo os

docentes convocados para a elaboração do Plano de ensino e material didático para a

execução da disciplina a partir de 2022.2.
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5.BAREM

As discipli

A

nas propostas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Salvador, 27 de abril de 2022

Pr na Sá de Caép

Reitora
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Critérios Pontuação Nota atribuída

Transversalidade/interdisciplinaridade 4  
Innxrnr3n'y'- 3  
Adequação para a modalidade EAD 3  


