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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 23/2003

Autoriza o funcionamento do Curso de Graduação em Biomedicina 


A Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas atribuições, considerando o deliberado na 44ª Reunião Ordinária do CONSEPE, realizada no dia 19 de setembro de 2003, com amparo no Decreto Estadual nº 7.633, de 16 de julho de 1999,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar o funcionamento do Curso de Graduação em Biomedicina, que será desmembrado do Curso de Ciências Biológicas, da Universidade Estadual de Santa Cruz.

Art. 2º - O Curso terá as seguintes características:

I –   Localização - Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC;

II –  Grau – Bacharelado

III – Objetivo Geral – formar um profissional qualificado para atuar nas diversas áreas de competência do biomédico.

IV – Vagas anuais – 30 (trinta), com entrada única, anual. 

V –  Regime – o regime do Curso será semestral, no turno diurno. O período letivo será estabelecido pelo Calendário Escolar da Universidade. A matrícula será realizada por disciplina, obedecendo aos pré-requisitos estabelecidos. O sistema de avaliação do rendimento escolar obedecerá aos critérios gerais estabelecidos pelo Regimento Geral da Universidade. 

VI.	Estrutura do Curso – terá 3.920 (três mil novecentos e vinte) horas, com 166 (cento e sessenta e seis) créditos, sendo 3.420 (três mil quatrocentos e vinte) horas/aulas de disciplinas complementares obrigatórias, 300 (trezentas) horas/aulas de disciplinas complementares optativas e 200 (duzentas) horas, de Atividades Complementares.

VII - Integralização Curricular – O Curso será integralizável em, no mínimo, 08 semestres e, no máximo, em 12 semestres.

Art. 3º - O Projeto Pedagógico do Curso de Biomedicina,  nele contido todo o mapa curricular, o ementário das disciplinas, bem como o regulamento da Monografia, constitui-se anexo obrigatório desta Resolução, independentemente de transcrição.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 23 de setembro de 2002
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