
PROJETOS PEDAGÓGICOS 
I N F O R M A Ç Õ E S  I M P O R T A N T E S



checklist

As Diretrizes Curriculares Nacionais do curso estão 
sendo cumpridas?

Está de acordo com a Resolução 004 do CONEP/UFSJ  
de 2020 que estabelece a Política de Extensão da UFSJ?

Está seguindo o fluxo de criação e encaminhamento 
dentro da UFSJ?

O instrumento de avaliação de cursos do INEP foi 
analisado?

Conhece a Resolução 34 do CONEP/UFSJ de 2021? Ela 
estabelece a tramitação, definições, princípios, graus 

acadêmicos, critérios e padrões para organização 
dos Projetos Pedagógicos de Cursos, Calendário 
Acadêmico e horário institucional no âmbito dos 

Cursos de Graduação da UFSJ.



Após discussão e elaboração do PPC pelo NDE,
este deve ser encaminhado à PROEN para

análise dos Técnicos em Assuntos Educacionais,
da Divisão de Controle e Acompanhamento

Acadêmico (DICON) e pelos Bibliotecários da
Divisão de  Biblioteca (DIBIB);

fluxo dos ppcs

Analisado (tecnicamente) pelos TAEs e demais
envolvidos, o projeto retorna ao NDE para ajustes

(caso necessário) que o encaminha para o Colegiado
de Curso (deve estar em processo);

 

1.2. Deve-se constar em atas do 
NDE e do Colegiado de Curso as 

discussões e a aprovação do PPC.
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A Coordenação de Curso encaminha, após 
 aprovação do Colegiado de Curso, o processo

instruído  para a Secretaria dos Conselhos
Superiores – SOCES, para ser submetido ao

Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão
(CONEP);

fluxo dos ppcs

Aprovado pelo CONEP, o processo será arquivado na
Secretaria dos Órgãos Colegiados Superiores e

enviado à Coordenação do Curso a Resolução de
aprovação, juntamente com o parecer do relator;

 

3

4

A Coordenação deverá dar publicidade ao novo 
PPC aprovado (§ 1º do Art. 47 da Lei 9.394/1996 - LDB).
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normativas

Parecer CNE/CES nº 67/2003,
aprovado em 11 de março de 2003 -
Referencial para as Diretrizes
Curriculares Nacionais – DCN dos
Cursos de Graduação.

Diretrizes Curriculares
Nacionais

Os paradigmas das Diretrizes
Curriculares Nacionais se
objetivam servir de referência
para as instituições na
organização de seus programas
de formação, permitindo
flexibilidade e priorização de
áreas de conhecimento na
construção dos currículos plenos.
Ademais, devem também induzir à
criação de diferentes formações e
habilitações para cada área do
conhecimento, possibilitando
ainda definir múltiplos perfis
profissionais, garantindo uma
maior diversidade de carreiras,
promovendo a integração do
ensino de graduação com a pós-
graduação, privilegiando, no perfil
de seus formandos, as
competências intelectuais que
reflitam a heterogeneidade das
demandas sociais

Portaria Nº 2.117
 

Muitas dúvidas surgiram em
relação a Portaria Nº 2.117, DE 6 de
Dezembro de 2019. Ela dispõe
sobre a oferta de carga horária na
modalidade de Ensino a Distância
- EaD em cursos de graduação
presenciais ofertados por
Instituições de Educação Superior
- IES pertencentes ao Sistema
Federal de Ensino.

Cabe destacar que, segundo a
portaria o Projeto Pedagógico do
Curso - PPC deve apresentar
claramente, na matriz curricular, o
percentual de carga horária a
distância e indicar as
metodologias a serem utilizadas,
no momento do protocolo dos
pedidos de autorização,
reconhecimento e renovação de
reconhecimento de curso.

Está sendo elaborada a
regulamentação institucional em
relação à instrumentalização da
inserção da EAD nos cursos
presenciais.

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/2003/pces067_03.pdf


Órgãos colegiados

O Núcleo Docente Estruturante
(NDE) de um curso de graduação,
constitui-se de um grupo de
docentes, com atribuições
acadêmicas de acompanhamento,
atuante no processo de
concepção, consolidação e
contínua atualização do projeto
pedagógico do curso (Resolução nº
1/CONAES de 17 de junho de 2010).

Fundamentação Legal em vigor:
- Resolução nº 1/CONAES de 17 de
junho de 2010; 
- Resolução nº 025, de 13 de
dezembro de 2021/CONSU

Edital Nº 36, de 12 de Julho de

2021 que dispõe sobre o Exame

Nacional de Desempenho dos

Estudantes (ENADE) 2021

Instrumento de Avaliação de Cursos 
de Graduação Presencial e a 
Distância/Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento
 

Considerar  o  Indicador  2.1  -  
Núcleo  Docente  Estruturante  –  
NDE:  O NDE possui, no mínimo, 5 
docentes do curso; seus membros 

atuam em regime de tempo integral  
ou  parcial  (mínimo  de  20%  em  

tempo  integral);  pelo  menos  60%  
de  seus membros  possuem  

titulação  stricto  sensu;  tem  o  
coordenador  de  curso  como 

integrante;  atua  no  
acompanhamento,  na  

consolidação  e  na  atualização  do  
PPC, realizando  estudos  e  

atualização  periódica,  verificando  
o  impacto  do  sistema  de 

avaliação de aprendizagem na 
formação do estudante e 

analisando a adequação do perfil  
do  egresso,  considerando  as  DCN  
e  as  novas  demandas  do  mundo  

do trabalho; e mantém parte de 
seus membros desde o último ato 

regulatório. 

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


Órgãos colegiados

O Colegiado de Curso de
Graduação é o órgão responsável
pela fixação das diretrizes
didático-pedagógicas do curso,
bem como pela definição do perfil
acadêmicoprofissional do
estudante.

Edital Nº 36, de 12 de Julho de

2021 que dispõe sobre o Exame

Nacional de Desempenho dos

Estudantes (ENADE) 2021

Instrumento de Avaliação de Cursos 
de Graduação Presencial e a 
Distância/Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento
 

Considerar  o  Indicador  2.12  -  
Atuação do colegiado de curso ou 

equivalente:  O colegiado atua, está 
institucionalizado, possui 

representatividade dos segmentos, 
reúne-se com periodicidade 

determinada, sendo suas reuniões e 
as decisões associadas 

devidamente registradas, havendo 
um fluxo determinado para o 

encaminhamento das decisões, 
dispõe de sistema de suporte ao 

registro, acompanhamento e 
execução de seus processos e 
decisões e realiza avaliação 

periódica sobre seu desempenho, 
para implementação ou ajuste de

práticas de gestão.

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


temáticas 
curriculares obrigatórias
Descrever a forma de oferta das
temáticas curriculares obrigatórias,
abaixo relacionadas:

I - Educação para as relações
étnico-raciais e o ensino de história
e cultura afro-brasileira, africana e
indígena: Resolução nº 1, de 17 de
junho de 2004;

Edital Nº 36, de 12 de Julho de

2021 que dispõe sobre o Exame

Nacional de Desempenho dos

Estudantes (ENADE) 2021

II - Educação Ambiental: Lei nº
9.795, de 27 de abril de 1999;

"As Diretrizes Curriculares
Naciona is para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino de Hi stória e Cultura
Afro-Brasileira e Africanas
constituem-se de orientações,
princípios e  fundamentos para o
planejamento, execução e
avaliação da Educação, e têm
por meta, promover a educação
de cidadãos atuantes e
conscientes no seio da
sociedade multicultural e
pluriétnica do Brasil, buscando
relações étnico-sociais positivas,
rumo à construção de nação
democrática."

"Entendem-se por educação
ambiental os processos por
meio dos quais o indivíduo e
a coletividade constroem
valores sociais,
conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências
voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de
uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade
de vida e sua
sustentabilidade."

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


temáticas 
curriculares obrigatórias
Descrever a forma de oferta das
temáticas curriculares obrigatórias,
abaixo relacionadas:

III - Educação em Direitos Humanos:
Resolução nº 1, de 30 de maio de
2012; Edital Nº 36, de 12 de Julho de

2021 que dispõe sobre o Exame

Nacional de Desempenho dos

Estudantes (ENADE) 2021

IV - Prevenção e combate a
incêndio e a desastres, no caso
específico dos cursos de
graduação em Engenharia: Lei
nº 13.425, de 30 de março de
2017: 

"A Educação em Direitos
Humanos, um dos eixos
fundamentais do direito à
educação, refere-se ao uso de
concepções e práticas
educativas fundadas nos
Direitos Humanos e em seus
processos de promoção,
proteção, defesa e aplicação na
vida cotidiana e cidadã de
sujeitos de direitos e de
responsabilidades individuais e
coletivas."

"Os cursos de graduação em
Engenharia e Arquitetura em
funcionamento no País, em
universidades e
organizações de ensino
públicas e privadas, bem
como os cursos de
tecnologia e de ensino médio
correlatos, incluirão nas
disciplinas ministradas
conteúdo relativo à
prevenção e ao combate a
incêndio e a desastres."

https://in.gov.br/web/dou/-/edital-n-36-de-12-de-julho-de-2021exame-nacional-de-desempenho-dos-estudantes-enade-2021-331807144


dicas sobre extensão
Sobre a inserção da Extensão, o importante é não 

cristalizar projetos e programas no PPC.
 

Identificar a carga horária mínima prevista de 10% do 
total do curso no PPC e o percurso para que o discente 
realize as ações de Formação em Extensão ofertadas 

por aquela graduação.
 

Buscar “abrir” espaços na grade horária para oferecer 
as ações de Formação em Extensão.

A carga horária destinada à Formação em Extensão não 
deve ser vinculada a disciplinas, já que não há 

avaliações e não pode ser considerada pré ou co- 
requisito. 

 

Reafirma-se o impedimento de sobreposição de horas e 
créditos em quaisquer componentes curriculares, ou 

seja, a dupla contagem. Desse modo, quando a 
Resolução CNE/CES n. 07/2018 aponta que a extensão 

deve ser inserida nos projetos pedagógicos na forma de 
componente curricular, implica que outros componentes 
já presentes nos PPC não podem ser sobrepostos a ele e 

vice-versa.
 
 



estrutura do ppc
1.0  CONTEXTUALIZAÇÃO

      1.1  Contextualização da Fundação Universidade Federal de São
João del-Rei
      1.2. Contextualização socioeconômica, socioambiental,
tecnológica, cultural, política e educacional da região de
abrangência do Campus onde o curso funciona. 

2.0 - ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

     2.1 Contextualização do curso

      2.1.1 Objetivos do Curso (Geral e específicos)

      2.1.2. Concepção teórico-metodológica do Curso

      2.1.3. Perfil Profissional do Egresso

      2.1.4. Justificativa de oferta do curso

      2,1,5, Histórico do curso (reformulação do PPC)

      2.1.6. Legislação/Dispositivos legais

      2.1.7. Políticas Institucionais no âmbito do curso

      2.1.8.  Políticas de Apoio aos discentes

      2.1.9. Identificação do funcionamento de Curso
               a) NOME DO CURSO
               b) NÚMERO DE VAGAS



estrutura do ppc
2.2 ESTRUTURA CURRICULAR

 2.2.1 Temáticas curriculares obrigatórias

 2.2.2 Componente curricular Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)

 2.2.3 Componentes Curriculares: Disciplinas Optativas

 2.2.4 Componentes curriculares: Disciplinas Eletivos

 2.2.5 Componente curricular- Atividades Complementares
(AC):Obrigatório 

 2.2.6 Componente curricular - Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)

 2.2.7 Componente curricular- Estágio Curricular Supervisionado

 2.2.8 Componente curricular - Atividades Curriculares de Extensão

 2.2.9 Oferta de componentes curriculares na modalidade a
distância em cursos presenciais (Se houver)

 2.2.10 Representação gráfica do perfil de formação 

 2.2.11 Ementário dos Componentes Curriculares / Bibliografia
básica e Complementar



estrutura do ppc
2.3 Metodologia

 2.3.1 Metodologia de Ensino e Avaliação do processo
 ensino-aprendizagem
 
2.4 Recursos didáticos e tecnologias digitais da informação e
informação e comunicação

     2.4.1 Recursos Didáticos

     2.4.2 Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação –
TDICs no processo ensino-aprendizagem

2.5 Avaliação dos processo de ensino e aprendizagem

3.0 ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ACADÊMICA DO CURSO

  3.1 Gestão administrativa e acadêmica do curso

     3.1.1 Funcionamento do Colegiado de Curso

     3.1.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE 



mais informações

@proenufsj

www.ufsj.edu.br/proen

www.ufsj.edu.br/proex

https://plataformaproen.ufsj.edu.br/

serle@ufsj.edu.br
proen@ufsj.edu.br
proex@ufsj.edu.br

Setor de Regulação e Legislação Educacional - SERLE
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação - PROEN

Universidade Federal de São João del Rei - UFSJ

https://www.instagram.com/proenufsj/
http://www.ufsj.edu.br/proen
https://www.instagram.com/proenufsj/
http://www.ufsj.edu.br/proen
http://www.ufsj.edu.br/proen
https://plataformaproen.ufsj.edu.br/
https://ufsj.edu.br/

