
ORIENTAÇÃO ACADÊMICA –
ESTRUTURA DO CURSO, 
DEPARTAMENTOS, NAE



PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICA

• Apoiar a integração dos/as estudantes à vida universitária;

• Consulta sobre aspectos pedagógicos e itinerário curricular;

• Informações sobre políticas, normas da Universidade e assistência 
estudantil;

• Informações sobre participação em projetos, eventos e estágios

• Aconselhamento acadêmico-profissional



COMO FUNCIONA A ORIENTAÇÃO 
ATUALMENTE?

 Equipe de oito professores voluntários que atendem turmas de no 
máximo 10 estudantes cada. Podem atender em grupo ou 
individualmente, marcando horários.
• Carla Galvão

• Cloves Oliveira

• Cíntia Muller

• Guillermo Sanabria

• Maria Salete Amorim

• Moises Lino e Silva

• Renato Francisquini

• Sue Iamamoto

 Programação comum de oito encontros no semestre de 2021.1 
(quartas à tarde, com exceções). 



Data Título da atividade Docente(s) responsável(is)

17/03/2021

(4a feira, às 14h)

Estrutura do Curso - Colegiado, Departamentos, Faculdade. Núcleo 

de atendimento ao/à estudante. Processos acadêmicos. Regimentos 

da UFBA.

Sue Iamamoto

24/03/2021

(4a feira, às 14h)

Organização do tempo durante a graduação. Leitura acadêmica e 

fichamento

Sue Iamamoto, Guillermo 

Sanabria e equipe PAC-Ciso

07/04/2021

(4a feira, às 14h)

Escrita acadêmica: resenha, revisão bibliográfica, artigo e monografias 

(regimento do TCC Ciso)

Maria Salete Amorim

14/04/2021

(4a feira, às 14h)

A UFBA: ensino, pesquisa e extensão.

Órgãos (pró-reitorias, superintendências) e plataformas (SIAC, 

SISBIC, Permanecer, Sibiex)

Carla Galvão

05/05/2021

(4a feira, às 14h)

Carreira acadêmica: iniciação científica, mestrado, doutorado, 

currículo lattes. Pós-graduação na UFBA: PPGCS, PPGA e PPGCP

Moisés Lino e Silva e Renato 

Francisquini

11/05/2021

(3a feira, às 14h)

Licenciatura: possibilidades profissionais e cruzamentos entre a 

pedagogia e as ciências sociais. PIBID e Residência Pedagógica em 

Sociologia

Edilza Sotero, Luciana 

Duccini e Gustavo Almeida

19/05/2021

(4a feira, às 14h)

O profissional de CISO fora da academia: estágio extra-curricular 

(regimento estágio CISO), concursos, trabalhos na iniciativa privada e 

terceiro setor.

Cíntia Müller

Guillermo Sanabria e equipe 

PAC-Ciso

27/05/2021 (5a 

feira, às 14h)

Estratégia de formação para o ingresso no mestrado. Experiência do 

programa Pró-Equidade. Pré-requisitos para os exames e como 

aproveitar melhor seu currículo de ciências sociais para fazê-los.

Cloves Oliveira



O CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

• 8 semestres:

Ciclo básico –
4 semestres

Licenciatura

4 semestres

Bacharelado

3-4 semestres

Antropologia

Ciência 
Política

Sociologia

Foco em formação 

pedagógica

Foco em pesquisa



Optativas: 11 créditos de 68h/a

Atividades complemetares: 200 horas

Estágio curricular: EDC 167 e EDC 168



Optativas: 11 créditos de 68h/a

Atividades complemetares: 100 horas

Prática de Pesquisa: orientação de TCC



Optativas: 11 créditos de 68h/a

Atividades complemetares: 100 horas

Prática de Pesquisa: orientação de TCC



Optativas: 11 créditos de 68h/a

Atividades complemetares: 100 horas

Prática de Pesquisa: orientação de TCC



O COLEGIADO DE CURSO
DE CIÊNCIAS SOCIAIS

• Formado por professores do curso e representantes discentes e de 
funcionários:

• CP: Sue Iamamoto, Renato Francisquini; Sociologia: Lídia Cardel, Luiz Enrique Souza; 
Antropologia: Marina Guimarães, Danilo Paiva; Ed1: Edilza Sotero; Ed2: Gustavo Almeida. 
Discente: Jefte Batista. TA: Raquel Nogueira

• Reuniões mensais

• Atendimento presencial e por telefone [pandemia: via email e por Gmeet (com a 
coordenação)]



ATIVIDADES DO COLEGIADO

• Organização da grade horária das disciplinas; planejamento 
acadêmico com departamentos

• Matrícula dos estudantes (com exceção do 1º semestre)

• Orientação acadêmica

• Estágio – em estruturação – regulamento e comissão

• Equivalência de disciplinas

• “Controle” da integralização curricular

• Inscrição dos/as concluintes no Enade (quando for o caso)

• Acompanhar processos de reforma curricular junto com o Núcleo 
Docente Estruturante (NDE)



QUANDO PROCURAR O COLEGIADO?

 Matrícula presencial/remota;

 Equivalências de disciplinas;

 Quebra de pré-requisitos;

 Registrar atividades complementares;

 Migrar da licenciatura para o bacharelado e vice-versa;

 Avaliação para integralização curricular;

 Acompanhamento de estágio extra-curricular;

 Orientação pedagógica;

 Problemas com o curso de maneira geral (relacionamento com 
docentes e colegas, dificuldades com matrículas e vagas, etc.)



COMO PROCURAR O COLEGIADO?

Sem pandemia:

• Atendimento presencial da secretaria (Raquel Nogueira) todas as manhãs. 

• Atendimento presencial da coordenação (Sue Iamamoto) 3ª e 5ª pela manhã

• Telefone +55 71 3283-6444 | email: colegiadociso@gmail.com

Com pandemia:

• Secretaria: colegiadociso@gmail.com

• Coordenação: sue.iamamoto@ufba.br (escrever para marcar horário de 
atendimento via Gmeet).

Informações gerais:

http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/

Página no Facebook

mailto:colegiadociso@gmail.com
mailto:colegiadociso@gmail.com
mailto:sue.iamamoto@ufba.br
http://www.cienciassociais.ffch.ufba.br/






O CURRÍCULO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

 Currículo atual: 2009

 Reforma curricular (2021 ou 2022):

• Escolha entre licenciatura e bacharelado – 2o semestre

• Práticas pedagógicas e laboratórios de metodologia logo no início 
do curso

• Aumento de carga horária de estágios na licenciatura (4 disciplinas 
de 102h/a)

• Curricularização da extensão 10% (atividade obrigatória de 
136h/a + atividades complementares de extensão)

• Bacharelado: TCC em três semestres

 Vocês poderão escolher entre migrar para o currículo novo ou ficar 
no antigo. Disciplinas antigas serão oferecidas por até 7 semestres.



DÚVIDAS?



DEPARTAMENTOS DO CURSO DE CISO

• Departamento de Antropologia

• Departamento de Ciência Política

• Departamento de Sociologia

• Departamento de Educação I

• Departamento de Educação II

• Departamento de Filosofia

• Departamento de História 

• Departamento de Documentação e Informação

• Departamento de Letras Vernáculas



O QUE FAZEM OS DEPARTAMENTOS?

• Responsáveis pelas disciplinas:
• Alocação de professores;

• Conteúdo programático;

• Órgão de recurso para revisão de notas.

• Atendem (ou não) os pedidos dos colegiados;
• Dependem de disponibilidade do corpo docente.

• Gestão do corpo docente (vinculado ao departamento, órgão de 
lotação);
• Aprovação de novas disciplinas optativas; projetos de extensão; projetos de pesquisa, etc.

• Progressão e promoção;

• Contratação de docentes – efetivos e substitutos;

• Indicação de docentes para órgãos colegiados.



A FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS 
HUMANAS

• Departamentos:
• Antropologia; Ciência Política; Sociologia;

• Estudos de Gênero e Feminismo;

• Filosofia;

• História;

• Museologia;

• Colegiados:
• Graduação: Ciências Sociais, Filosofia, Gênero e Diversidade, História e Museologia;

• Pós-Graduação: Antropologia (PPGA); Ciências Sociais (PPGCS); Ciência Política; Gênero 
(PPGNEIM); Filosofia (PPGF); História (PPGH); Museologia (PPGMuseu); Estudos Étnicos e 
Africanos (Pós-Afro).

• Núcleos e grupos de pesquisa
• Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO; Centro de Recursos Humanos – CRH; Museu de 

Arqueologia e Etnologia – MAE; Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher – NEIM

• Reuniões de periodicidade mensal (aproximadamente). Diretora: Profa. Maria 
Hilda Baqueiro Paraíso.



O NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO 
ESTUDANTE - NAE

• Vinculado à Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis, 
da Superintendência de Administração Acadêmica (Supac)

• “Braço” na FFCH – NAE no Pavilhão Raul Seixas. Funcionários: Bruno Azevedo e 
Simone Multari.

• Quando vocês precisam entrar com um processo (solicitação formal 
entre vocês e a universidade):

• Pedido de equivalência de disciplinas (NAE – colegiado);

• Pedido de quebra de requisitos (NAE – colegiado);

• Pedido de extensão do prazo para término do curso (NAE – colegiado);

• Desistência do curso;

• Outros 





FUNCIONAMENTO DO NAE - PANDEMIA

• Home office, somente para a abertura de processos administrativos;

• Baixar o formulário de requerimento escolar dísponivel no link: 
https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno;

• Preencher, assinar, digitalizar e enviar juntos com os outros 
documentos comprobatórios;

• Os documentos devem ser enviados em formato PDF;

• O e-mail para envio dos documentos é brunoga@ufba.br.

https://supac.ufba.br/formularios-menu-aluno
mailto:brunoga@ufba.br


OUTROS ÓRGÃOS DA CARE IMPORTANTES

• Núcleo de Admissão e de Registros da Graduação – NAREG

• Trancamentos; dispensa de disciplinas; emitir documentos e atestados.

• Núcleo de Integralização Curricular – NIC

• Avalia currículo do estudante para autorizar sua colação de grau;

• Núcleo de Expedição de Diplomas e Certificados – NEDIC

• emitir os diplomas e certificados dos cursos de graduação, pós-graduação, dos 
títulos honoríficos e das atividades de extensão



PROCESSOS - SIPAC.UFBA.BR/





REGIMENTOS DA UFBA

• REGPG - Regulamento de Ensino de Graduação e Pós-Graduação
• https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Revisado_Resolucao_03_2017.pdf

 Matrícula (transferência, integralização curricular, duração dos cursos);

 Aproveitamento de estudos;

 Estágio curricular;

 TCC;

 Avaliação de aprendizagem;

 Organização dos cursos e composição dos colegiados;

 Ensino à distância;

 Orientação acadêmica.

• Resoluções CAE (Conselho Acadêmico de Ensino) e Consuni:
• Importantes em momento excepcional, como pandemia.

• Exemplo: Resolução CAE 10/2020 – sobre semestre 2021.1

(https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/resolucoes/resolucao_no_10.2020_-_cae.pdf)

https://ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Revisado_Resolucao_03_2017.pdf

