
S UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SAPADOR

CONSELHO U NIVERSITÁRIO - CONSUN

RESOLUÇÃO Ne i17 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Dispõe sobre os parâmetros para a oferta e

confirmação de turmas da graduação nas

modalidades presencial e a distância da
Universidade Católica do Salvador

A PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO, no uso das suas atribuições

estatutárias e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a sustentabilidade institucional através da

oferta e confirmação de turmas dos cursos de graduação;

CONSIDERANDO os resultados colhidos pelo Grupo de Trabalho instituído pelo Ato

ne38 de 12 de setembro de 2022, que propôs a sistematização dos critérios

norteadores para a oferta e confirmação das turmas dos cursos de graduação;

CONSIDERANDO a pertinência da ampla publicação dos supramencionados critérios;

RESOLVE

Art. le. APROVAR os parâmetros para a oferta e confirmação, durante o processo de

matrícula e rematrícula, de turmas da graduação nas modalidades presencial e a

distância, nos moldes a seguir delineados.

DA QUANTIDADE DE VAGAS OFERTAI)AS POR TURMA

$
Art. 2Q. A quantidade de vagas nas turmas variará de acordo com a natureza da

disciplina e sua modalidade de oferta, em conformidade com o Anexo 1, desta

Resolução.
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Art. 3e. As disciplinas práticas e os estágios curriculares podem ser ofertados em

horário diverso do turno de origem do curso, com o fito de evitar choque de horário

com as disciplinas de natureza teórica.

DA CONFIRMAÇÃO DAS TURMAS OFERTADAS

Art. 4e. A confirmação da oferta das turmas dependerá do preenchimento do número

mínimo das vagas respectivas, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo 11, da

presente Resolução.

Art. 5e. As turmas referentes às disciplinas de natureza teórica que não alcancem o

número mínimo de alunos matriculados, estabelecidos no Anexo 11, deverão ser

convertidas ao formato de estudo dirigido, desde que existente ao menos um

formando regular nelas matriculado.

Art. 6e. As turmas referentes às disciplinas de natureza prática e os estágios

curriculares que não alcancem 50% (cinquenta por cento) da quantidade de vagas

ofertadas (Anexo 1), serão mantidas, desde que existente ao menos um formando

regular nelas matriculado.

Art. 7e. Compreende-se como formando regular o estudante que:

1 - Tenha pendentes até 09 Cnove) disciplinas para integralizar o curso;

11 - Não tenha trancado ou abandonado o curso;

111 - Não tenha sido reprovado em nenhuma disciplina ao longo do curso;

IV - Não tenha obtido dispensa de disciplina quando de seu ingresso ou

curso.

Art. 8e. O estudo dirigido é modalidade excepcional de oferta de turma, aplicável

exclusivamente nas seguintes situações:

l - Oferta de disciplina que pretenda atender ao estudante na condição de formando

regulam cuja turma não tenha alcançado o número mínimo de alunos nela matriculados

(art. 5Q);

ll - Oferta de disciplina que não apresente previsão de estudantes que alcancem o ,,...

número mínimo de alunos para a confirmação da turma (Anexo 11), especialmente nos ZgiZ>.

casos de cursos de graduação em processo de extinção

ao longo do
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Art. ge. O calendário acadêmico da graduação contemplará o período em que serão

publicados os cancelamentos das turmas, assim como o prazo para realização dos

ajustes de matrícula.

Art. 10. Eventuais exceções aos critérios estabelecidos nesta Resolução serão avaliadas

pela Pró-Reitoria Acadêmica e aprovadas pela Reitoria.

Ait. 11. A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Salvador 15 de dezembro de 2022
f

Prosa
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ANEXOI

$
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VAGAS POR NATUREZA DA DISCIPLINA X CURSO

NATUREZADADISCIPLINA
VAGASPORTURMA

PRESENCIAL l DIGITAL

TEORICA 60 a 80 250

P RADICA -- SAtJDE# 15 a 20  
P RATICA - INFORMÁTICAS 20 a 30  
P RATICA -- ENGENHARIASq' 15 a 20  
P RATICA - MÜSICAb 7  
ESTÁGIO -- DIREITO## 40 a 50  
ESTÁGIO -- PSICOLOGIA++ 10  
ESTÁGIO - BIOMEDICINA, ENFERMAGEM.

FISIOTERAPIAeNUTRIÇÃO'K#
2 a 7  

ESTÁGIO - EOUCAÇÃO FÍSICA 30  
ESTÁGIO -- ENGENHARIAS'K'k 40  
ESTÁGIO -- LICENCIA:l'URASH"K 40  
TCCI 60 a80 250

+ O número de vagas deve estar de acordo com a capacidade do laboratório ou natureza da

prática.

l"k O número de vagas deve estar de acordo com a regulação específica da área ou do

campo de estágio.



S UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SAPADOR

CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN

ANEXOll

\

Awnida Professor Pinto de Aguçar, n' 2589, Pituaçu - CEP 41.740-090 - Salvador/BA
E-mail: reitoria@ucsal.br -- telefone: (71 ) 32067875 5

CRITERIOS PARA CONFIRMAÇÃO DA OFERTA DE TURMAS x CURSO

GRUPO CURSOS

QUANTIDADE MÍNIMA DE

ESTUDANTES REGULARMENTE

MATRICULADOSNATURMA

TEORICA#
PRATICA'B

#

ESTAGIOS#

#

l

Análise e Desenvolvimento de Sistemas,

Direito, Psicologia Cmatutino),

Engenharia Civile Engenharia de

Software - cursos da graduação na

modalidade presencial.

30

50% da

capacidade

da turma

50% da

capacidade

da turma
2

Geografia, História, Letras, Matemática,

Pedagogia e Serviço Social - cursos da

graduação na modalidade presencial,

sem ingresso de novos estudantes.

10

3
Demais cursos da graduação na

modalidade presencial.
20

4
Cursos da graduação na modalidade

digital
30

#Deve ser mantida a turma de disciplina teórica como Estudo Dirigido com quantidade inferior

ao estabelecido acima, quando houver FORMANDO REGULAR.

i"KDeve ser mantida a turma de disciplina prática ou estágio, mesmo com menos de 50% da

capacidade da turma, quando houver FORMANDO REGULAR.


