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CURSO STRICTO SENSU 
  

 
Programa:  

- Para programas novos: deve ser submetido pedido de criação para a PROPG / CAE 
- Para cursos de programas já existentes: deverá ser informado  

Nome: 

Respeitar o limite de 80 caracteres, incluído espaços e pontuação 
Deve-se evitar abreviações, e apresentar características como ‘rede’, ‘multinstitucional’, etc que não se refiram ao próprio 
curso, mas sim ao funcionamento dele. 
Deve ser atualizado pela PROPG caso a CAPES tenha alterado para aprovação 

Nível: Categoria (apenas para Mestrado): 

Mestrado/Doutorado Acadêmico/Profissional 

Município de Andamento do Curso: Regimento do Curso: 

 Anexar documento PDF 

Titulação Feminina: Titulação Masculina: 

  

Área de Conhecimento:  

GRANDE ÁREA de acordo com a CAPES  

Área de Concentração: 

Caso não exista área de concentração deixar em branco. 
Listar as áreas de concentração. Existindo mais de uma, preencher uma matriz curricular para cada área de concentração. 

Data de Início de Funcionamento: Reconhecimento: 

Informar data prevista Autorizado/Reconhecido  

Portaria MEC: Data de Publicação da Portaria do MEC: 

- Para cursos novos: será informado pela PROPG 
- Cursos existentes deverá ser informado 

- Para cursos novos: será informado pela PROPG 
- Cursos existentes deverá ser informado 

Código CAPES do Curso: Código CAPES do PROGRAMA: 

- Para cursos novos: será informado pela PROPG 
- Cursos existentes deverá ser informado 

- Para cursos novos: será informado pela PROPG 
- Cursos existentes deverá ser informado 
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MATRIZ CURRICULAR STRICTO SENSU 
Relacionar todos os componentes curriculares que farão parte da matriz, classificando-os de acordo com a natureza que terão na 
matriz curricular. 

 
Início: Total de Carga Horária Optativa a Cumprir:  

A Matriz Curricular será cadastrada no semestre subsequente ao 
da aprovação do conselho competente, exceto se vier expresso no 
parecer que deverá ser em semestre retroativo com a identificação 
do semestre. 

____horas 

Área de Concentração: 

Caso não exista área de concentração deixar em branco. 
Deverá ser preenchido um quadro para cada área de Concentração desde que existam diferenças nas listas de Obrigatórias e/ou 
Optativas. 
Obs1: Atividades não podem ser compartilhadas entre programas diferentes! 
Obs2: Apenas a Carga Horária de Optativas a Cumprir precisa ser informada. Os componentes obrigatórios só são verificados pelo 
código, e não pela CH. 
Obs3: O componente de defesa/tese é obrigatório em todas as matrizes curriculares e será criada com o nome padrão TRABALHO de 
CONCLUSÃO caso não seja indicado em contrário na lista de componentes obrigatórios. 
Obs4: O componente de qualificação é obrigatório em matrizes curriculares de doutorado e será criada com o nome padrão 
QUALIFICAÇÃO caso não seja indicado em contrário na lista de componentes obrigatórios. 

 

Lista de Componentes Curriculares Obrigatórios 

Código Nome do componente 

Novos deixar em 
branco. 

 

  

  

  

  

  
 

Lista de Componentes Curriculares Optativos 

Código Nome do componente 

Novos deixar em 
branco. 
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COMPONENTE CURRICULAR STRICTO SENSU – DISCIPLINA 
As disciplinas formam turma e tem carga horário do(s) docente(s) igual a CH do componente curricular. As atividades não formam 

turma e a CH do docente não precisa ser igual a CH do componente. 
 

Programa:  

- Para programas novos: deve ser submetido pedido de criação para a PROPG / CAE 
- Para componentes curriculares de programas já existentes: deverá ser informado  

Código: Carga Horária: 

- Novos: será criado pela SUPAC 
Padrão: sigla do Programa seguida de número sequencial 
(Ex. PGCOMP000001).  
- Existentes: deverá ser informado 

CH Teórica: ____ 
CH Prática: ____ 
 

Nome: 

Respeitar o limite de 100 caracteres, incluído espaços e pontuação 
Deve-se evitar abreviações 

Conteúdo Variável: Proíbe Aproveitamento: Matriculável On-Line: 

Sim/Não 

Indica se o componente curricular 
pode ser cursado mais de uma vez 
por ter conteúdo apresentado 
variável. 

Sim/Não 

Indica se o componente curricular pode ser 
aproveitado ou não. Exemplo: Trabalho de 
Conclusão. 

Sim/Não 

Indica se o componente curricular pode ser 
solicitado pelo aluno durante a matrícula web, 
ou só durante a matrícula presencial. 

Equivalência: 

Informar quais componentes curriculares já existentes na UFBA são equivalentes a este. A equivalência é indicada para aplicação 
durante as reformas curriculares. Os componentes curriculares listados implicam em aproveitamento automático para todos os alunos. 

Ementa: 

Descrição sumária do programa de ensino-aprendizagem do componente em frases nominais. Representa uma visão global do 
programa do componente. 

Referências 

Se apresentar uma Bibliografia deve seguir a definição do MEC/INEP: Registro de documentos, livros, inventários, escritos, impressos 
ou quaisquer gravações que venham a servir como fonte para consulta, organizada pela identificação de cada uma das obras que 
constitui a bibliografia, por meio de elementos como o autor, o título, o local de edição, a editora e outros. 
- Observar:  
1) adequação ao nível da pós-graduação;  
2) coerência com o programa do componente curricular;  
3) atualização e  
4) acesso do estudante. 
- Recomenda-se verificar os títulos e edições que estão disponíveis nas bibliotecas da UFBA ou com aquisição iminente.  
- Títulos com edição esgotada não devem ser inseridos. 
- Não inserir textos ou obras que não estejam disponíveis para o estudante ou que estejam disponíveis sem respeitar a Lei de Direitos 
Autorais. 
- Seguir a ABNT. 
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COMPONENTE CURRICULAR STRICTO SENSU – ATIVIDADE 
As disciplinas formam turma e tem carga horário do(s) docente(s) igual a CH do componente curricular. As atividades não formam 

turma e a CH do docente não precisa ser igual a CH do componente. 
 

Programa:  

- Para programas novos: deve ser submetido pedido de criação para a PROPG / CAE 
- Para componentes curriculares de programas já existentes: deverá ser informado  

Código: Carga Horária: 

- Novos: será criado pela SUPAC 
Padrão: sigla do Programa seguida de número sequencial (Ex. 
PGCOMP000001).  
- Existentes: deverá ser informado  

CH do Componente: ____ 
CH do Docente: ____ 

Nome: 

Respeitar o limite de 100 caracteres, incluído espaços e pontuação 
Deve-se evitar abreviações 

Conteúdo Variável: Proíbe Aproveitamento: 

Sim/Não 
Indica se o componente curricular pode ser cursado mais de 
uma vez por ter conteúdo apresentado variável. 

Sim/Não 
Indica se o componente curricular pode ser aproveitado ou não. 
Exemplo: Trabalho de Conclusão. 

Equivalência: 

Informar quais componentes curriculares já existentes na UFBA são equivalentes a este. A equivalência é indicada para aplicação 
durante as reformas curriculares. Os componentes curriculares listados implicam em aproveitamento automático para todos os alunos. 

Descrição *: 

Descrição sumária da visão global do programa do componente. 

Referências: 

Se apresentar uma Bibliografia deve seguir a definição do MEC/INEP: Registro de documentos, livros, inventários, escritos, impressos 
ou quaisquer gravações que venham a servir como fonte para consulta, organizada pela identificação de cada uma das obras que 
constitui a bibliografia, por meio de elementos como o autor, o título, o local de edição, a editora e outros. 
- Observar:  
1) adequação ao nível da pós-graduação;  
2) coerência com o programa do componente curricular;  
3) atualização e  
4) acesso do estudante. 
- Recomenda-se verificar os títulos e edições que estão disponíveis nas bibliotecas da UFBA ou com aquisição iminente.  
- Títulos com edição esgotada não devem ser inseridos. 
- Não inserir textos ou obras que não estejam disponíveis para o estudante ou que estejam disponíveis sem respeitar a Lei de Direitos 
Autorais. 
- Seguir a ABNT. 
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