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MANUAL DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM COMPONENTES CURRICULARES 2015.1 
 
 
Caros Estudantes 
 
Conforme calendário acadêmico disponibilizado pela Pró Reitoria de Gestão Acadêmica 
(PROGEAC) no site da UFSB, os procedimentos referentes à inscrição nos componentes 
curriculares para o primeiro quadrimestre do ano de 2015 iniciarão dia 23/01. Para o 
sucesso das inscrições, alguns esclarecimentos são de grande importância.  
 
Com o intuito de facilitar este processo, a UFSB disponibiliza um breve manual, em 
forma de pergunta e resposta sobre o procedimento de solicitação de inscrição nos 
Componentes Curriculares (CCC) e Componentes de Avaliação (CCX) ofertados neste 
quadrimestre (2015.1). 
 
O que é a solicitação de inscrição em Componentes Curriculares? 
R: Consiste numa etapa da inscrição nos CCs, na qual o estudante indica quais 
componentes pretende cursar no quadrimestre 2015.1. Após a solicitação de inscrição, 
os pedidos serão validados e homologados de acordo com os critérios de prioridade.  
 
O que são os CCC e CCX? 
R: CCC é a sigla de Componente Curricular de Conhecimentos; CCX é a sigla de 
Componente Curricular de Exame. No CCC ocorrem aulas, debates, visitas técnicas e o 
processo avaliativo é processual. Para exemplificar, no seu 1o quadrimestre na UFSB, 
todos os componentes curriculares foram do tipo CCC. Por outro lado, no CCX, ocorrem 
exames em determinados dias e horários. No documento DIRETRIZES PARA AVALIAÇÃO 
ACADÊMICA, disponível no site www.ufsb.br, você encontra os tipos de Componentes 
Curriculares (CC) da UFSB. Um CCX sempre corresponde a um CCC, mas a recíproca não 
é verdadeira. Por exemplo: no Quadrimestre 2015.1 os CCCs optativos não têm os 
correspondentes CCXs; mas os componentes obrigatórios sempre estão em pares CCC-
CCX. 
 
Por que existem os CCC e CCX? 
R: Ao ofertar o CCC e o CCX a flexibilidade e os recursos são otimizados, pois a/o 
estudante pode optar por fazer em paralelo ou em série os correspondentes CCC-CCX 
ou, se não lograr êxito num CCC (ou CCX), num quadrimestre seguinte só precisa refazer 
esse CCC (ou CCX). 
 
Fazer a solicitação de inscrição nos CCCs e CCXs é obrigatório no Quadrimestre 2015.1? 

http://www.ufsb.br/


R: Existem componentes obrigatórios e optativos, porém o momento de fazer um 
componente específico é decisão da/do estudante; mas a UFSB recomenda uma matriz 
ótima de Componentes Curriculares na Formação Geral, Figura 1.  
 
Figura 1: Matriz ótima de componentes curriculares na Formação Geral (1o ano). 

 
 
Então para terminar a Formação Geral em um ano, você deve se inscrever e ser 
aprovado nos CCCs obrigatórios apresentados e nos CCs optativos complementares ao 
curso que você ingressou. 
 
Se você optar por não cumprir a matriz de CCs recomendada na Figura 1, você atrasará 
o término da Formação Geral. 
 
 
Qual a prioridade de inscrição para os CCs obrigatórios? 
R: A prioridade de inscrição é a Turma/Local em que o estudante está matriculado. 
 
Qual a prioridade de inscrição para os CCs optativos? 
R: A prioridade de inscrição é a Turma/Local em que o estudante está matriculado. 
Sendo que os optativos de Cultura Complementar serão prioritários para os estudantes 
de áreas de formação diferente do CC escolhido. Ex.: O estudante de BI Humanidades 
NÃO será prioridade para os CCs Optativos de Humanidades. 
 
Qual o procedimento para realizar a solicitação de inscrição online? 
R: O estudante acessará o Sistema de Solicitação de Inscrição através de um link enviado 
por e-mail pela PROTIC e irá criar um Login e uma Senha para acesso. Nesse Sistema de 
Inscrição, os estudantes solicitarão os Componentes Curriculares que desejam.  
 
Em quantos CCCs e CCXs tenho que solicitar a inscrição? 
R: Não há quantidade pré-determinada, mas lembre-se que haverá estudos e atividades 
extra classe. 



 
No Projeto Pedagógico de curso está indicado que as Culturas Complementares (CCCs 
optativos) devem ser de áreas distintas da minha. Eu posso solicitar inscrição em CCs 
de minha área sem solicitar nos de áreas distintas da minha? 
R: Sim, levando em consideração que a prioridade da inscrição será dos estudantes de 
áreas diferentes do CCCs Optativos. No decorrer de seu curso (ABI ou BI), você ainda 
terá que fazer as Culturas Complementares que não cursou agora. 
 
Quais são os CCSs obrigatórios e correspondentes CCXs ofertados nos três campi? 
R: 

 Desenvolvimento Regional e Nacional (60 h) 

 Matemática e Espaço (60 h) 

 Língua, Escrita e Sociedade (60 h) 

 Expressão Oral em Língua Inglesa (60 h) 
 
Quais são os CCCs optativos ofertados no campus Jorge Amado? 
R: 

 Campo da Saúde: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Ciências: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Artes: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Humanidades: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo da Educação Básica: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Introdução à Pesquisa em Saúde (30 h.) 

 Bases Bioecológicas da Saúde (30 h.) 

 Políticas e Serviços de Saúde no Brasil (60 h.) 

 Tópicos Especiais em Humanidades: Diálogos Interdisciplinares (30 h) 

 Metodologia da Pesquisa Experimental (30 h.) 

 Tópicos Especiais em Artes: Arte, Gênero e Sexualidades (30 h.) 

 Introdução à Língua Francesa (60h.) 

 
Quais são os CCCs optativos no campus Sosígenes Costa? 
 R: 

 Campo da Saúde: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Ciências: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Artes: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Humanidades: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo da Educação Básica: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Apreciação e Teoria Musical (30 h.) 

 Arte, Gênero e Sexualidade (30 h.) 

 Artes, Mitologia e Identidades Culturais (30 h.) 

 Estatística Básica (60 h) 

 Introdução a Língua Francesa (60 h.) 

 Pensar e Fazer Ciência (30 h.) 



 Políticas e Serviços de Saúde no Brasil (60 h.) 

 Sustentabilidade é Possível? (30 h.) 

 Tópicos Especiais em Humanidades: Diálogos Interdisciplinares (30 h.) 

 Videoclipe como Expressão Artística (30 h.) 

 Universidade e Sociedade (60 h.) 

 
Quais são os CCCs optativos no campus Paulo Freire? 
 R: 

 Campo da Saúde: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Ciências: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Artes: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo das Humanidades: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Campo da Educação Básica: Saberes e Práticas (60 h.) 

 Universidade e Sociedade (60 h.) 

 Políticas e Serviços de Saúde (60 h.) 

 Bases Bioecológicas da Saúde (30 h.) 

 Introdução à Pesquisa Saúde (30 h.) 

 Tópicos Especiais em Humanidades: Diálogos Interdisciplinares (60 h.) 

 Fundamentos de Algorítimos de programação (30 h.) 

 Metodologia da Pesquisa Científica (30 h.) 

 Pensar e Fazer Ciência (30 h.) 

 Videoclipe como Expressão Artística (30 h.) 

 Apreciação e Teoria Musical (30 h.) 

 Sustentabilidade (30 h.) 

 Tópicos de Experimentação com Uso de Animais (60 h.) 

 Estatística Básica (60 h.) 

 Introdução à Teoria de Sistemas (60 h.) 

 Introdução a Língua Francesa (60 h.) 

 Teoria do Conhecimento (30 h) 

 Introdução a Língua Francesa (60 h) 
 

 
É possível solicitar inscrição de um componente em outro local diferente do de 
origem? 
R: Sim, desde que exista disponibilidade de vagas, seguindo os critérios de prioridade; 
porém o custo com o traslado será por conta da/do estudante ou assistirá as aulas, se 
houver condições técnicas, via internet. 
 
Caso o sistema esteja com problema ou eu fique sem internet, o que devo fazer? 
R: De acordo com o Calendário de Solicitação de Inscrição, os estudantes poderão 
realizar ajustes presenciais em caso de pendências online, no dia 29/01. 
 
Qual o objetivo da Atividade de Orientação Acadêmica - AOA 



R: A AOA tem como objetivo promover a integração dos estudantes na Universidade e 
orientá-los, ao longo da sua vida estudantil, para que possam obter sucesso na sua 
trajetória acadêmica e profissional.  
 
 A solicitação de inscrição na AOA é obrigatória? 

R: Não. A partir do segundo quadrimestre, a AOA é opcional. 
 
Qual o grupo de orientação e quais são os docentes-orientadores? 

R: Serão mantidos os mesmos grupos, com seus respectivos docentes-orientadores. 
 
É possível mudar de grupo de orientação? 

R: Sim, se o/a estudante apresentar uma justificativa e a mesma for aceita. Esta 
justificativa deverá ser encaminhada por escrito para a PROSIS, após efetivação da 
inscrição nessa atividade. 
 
Em que horário acontecerá a AOA? 

R: A AOA acontecerá em dias e horários a serem combinados entre o grupo e suas/seus 
respectivos docentes-orientadores.   
 
As horas de AOA contam como Atividade Complementar? 

R: Sim, para os estudantes as horas de AOA contam como AC e serão certificadas.  
 

Calendário de Inscrição em Componentes Curriculares 2015.1 
 

 Período 

Solicitação de Inscrição em Componentes Curriculares – 
2015.1 (Estudante on line) 

23/01 (sex.) a 25/01 
(dom.) 

Resultado da Inscrição em Componentes Curriculares – 2015.1 28/01 (qua.) 

Validação da solicitação de inscrição 29/01 (qui.) 

 
 


