
Documento orientador de um curso que 
traduz as políticas acadêmicas 

institucionais



Construção coletiva a partir das experiências,
coordenada pelo Colegiado do Curso de Graduação
(art. 34 do Regimento Geral da UFBA) considerando as
normas do Conselho Nacional de Educação
(CNE/DCN’s) e as normas institucionais (UFBA).

Todo Projeto Pedagógico de Curso deve ser aprovado no
Colegiado do Curso e depois na Congregação da Unidade
Universitária (art. 67 do Regimento Geral da UFBA) antes
de ir para as instâncias competentes da UFBA.



INDICADOR INEP UFBA

Contextualização da IES Sim Não

Contextualização do Curso Sim Sim

Implementação das políticas institucionais constantes no PDI Sim Não

Funcionamento de instância(s) coletiva(s) de deliberação e discussão de questões 
inerentes ao desenvolvimento e qualificação do curso

Sim Colegiado, 

Congregação

Coerência do PPC e do currículo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Sim Sim

Adequação e atualização das ementas, programas e bibliografias dos componentes 
curriculares, considerando o perfil do egresso.

Sim Sim

Adequação dos recursos materiais específicos do curso (laboratórios e instalações 
específicas, equipamentos e materiais) com a proposta curricular.

Sim Parcialmente

Coerência dos procedimentos de ensino-aprendizagem com a concepção do curso. Sim Parcialmente

Atividades acadêmicas articuladas à formação: a) prática profissional e/ou estágio; b) 
trabalho de conclusão de curso; c) atividades complementares e estratégias de 
flexibilização curricular.

Sim Parcialmente



INDICADOR INEP UFBA

Ações implementadas em função dos processos de autoavaliação e de avaliação 
externa (ENADE e outros).

Sim Parcialmente

Formação acadêmica, experiência e dedicação do coordenador à administração e à 
condução do curso.

Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e 

Programas

Caracterização (tempo de dedicação e de permanência sem interrupção), composição 
e titulação do Núcleo Docente Estruturante (NDE).

Sim Parcialmente

Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao curso. Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e 

Programas

Produção de material didático ou científico do corpo docente. Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e 

Programas

Adequação da formação e experiência profissional do corpo técnico e administrativo. Sim Sim

Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso Sim Parcialmente

Tipologia e quantidade de ambientes/laboratórios de acordo com a proposta do 
curso

Sim Parcialmente



INDICADOR INEP UFBA

Relação entre o número de docentes - 40h em dedicação à EAD - e o número de vagas Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e Programas

Titulação, experiência e formação do corpo de tutores do curso Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e Programas

Relação docentes e tutores – presenciais e a Distância – por estudante Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e Programas

Sistema de controle de produção e distribuição de material didático (logística) Sim Não faz parte das atribuições do Núcleo 
de Currículos e Programas

Prevalência de avaliação presencial para EaD Sim Sim

Material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado aos estudantes Sim Parcialmente

Mecanismos    de    interação    entre    docentes,    tutores    e    estudantes Sim Parcialmente

Integração com as redes públicas de ensino (licenciaturas) Sim Não faz parte das atribuições do 

Núcleo de Currículos e Programas



INDICADOR INEP UFBA

Livros – Bibliografia Básica Sim Parcialmente

Livros  - Bibliografia Complementar Sim Parcialmente

Periódicos, bases de dados específicas, revistas e acervo em multimídia Sim Não



1.  Conhecimentos e saberes necessários à formação das competências estabelecidas a partir do perfil do     
egresso;

2.  Estrutura e conteúdo curricular;

3.  Ementário; 

4.  Bibliografia básica e complementar; 

5.  Estratégias de ensino;

6.  Docentes; 

7.  Recursos materiais; 

8.  Laboratórios;

9.   Infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento do curso.

Fonte: Instrumento de Avaliação e Reconhecimento de Cursos de Graduação, mar. 2015.

O que deve estar contido no Projeto Pedagógico do Curso?



II - projeto pedagógico do curso, contendo as seguintes partes: 

a) histórico do curso; 
b) justificativa; 
c) base legal; 
d) objetivos do curso; 
e) perfil do egresso; 
f) competências e habilidades a serem desenvolvidas; 
g) quadro curricular proposto, organizado por semestre, contendo para cada componente curricular: 

nome, carga horária e relação de pré-requisito; 
h) elenco de componentes curriculares optativos; 
i) normas de funcionamento do curso. 

O que deve estar contido no Projeto Pedagógico do Curso?

Fonte:  Resolução 05/2003 CEG/UFBA



III. quadro curricular anterior, quando se tratar de reestruturação curricular; 

IV. quadro de equivalência entre componentes curriculares antigos e novos; 

V. normas de adaptação curricular e respectiva vigência; 

VI. declaração de aprovação da oferta dos componentes curriculares pelos departamentos envolvidos;

O que deve estar contido no Projeto Pedagógico do Curso?

Fonte:  Resolução 05/2003 CEG/UFBA



Introdução
�

O Projeto de Pedagógico de Curso é um documento público que deve ser elaborado com a

participação de todos os envolvidos com o curso. Deve apresentar a síntese dos princípios, diretrizes e

prioridades estabelecidas de forma contextualizada no âmbito institucional e com a realidade econômica

e social da região de abrangência da oferta do curso. Espera-se que o PPC dialogue com o PDI e PPI

institucional.



Justificativa

Alinhado com item anterior deve explicitar quais as demandas sociais que estão

colocadas para o curso e a sua função social. Espera-se que sejam explicitados

princípios antropossociais, epistemológicos, ético-políticos, didático-pedagógicos,

técnico-profissionais, além de perspectivas de mundo orientam a concepção do curso e

garantem-lhe identidade própria.



Base legal

Deve-se listar todas as leis e normas que orientam a construção do PPC, desde a

legislação nacional até a normatização da UFBA sem esquecer das normas específicas de

Conselhos e Órgãos de classe quando for o caso. Ao fim do documento deve ser anexado toda

a legislação citada no PPC.

Como construir um Projeto Pedagógico - Itens



Como construir um Projeto Pedagógico - Itens

CNE UFBA

Diretrizes Curriculares Nacionais  - CNE; Resolução 05/2003 da CEG / UFBA;
Resolução 05/2003 do CONSEPE/ UFBA;

Para as Licenciaturas:  CNE/CP 02/2002; Resolução 02/2008  do CONSEPE / UFBA;

Carga horária mínima e tempo mínimo para integralização: CNE/CES 
02/2007;

Resolução 02/2009 do CONSEPE/UFBA;
Resolução 01/2013 do CONSEPE / UFBA;

Educação para as Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura 
Afro-Brasileira e Africana: Resolução CNE/CP 01/2004;

Resolução 01/2011 do CAE/UFBA;
Resolução 03/2008 do CONSEPE / UFBA;

Educação Ambiental: CNE/CP 02/2012. Resolução 03/1999 da CEG/UFBA;

Resolução CEG/UFBA nº 03/2005;

PDI e PPI da UFBA

SEAD. Regulamentação da EAD no Brasil, 2014. Adaptação e atualização de parte de: 
ABED. Legislação em EAD. 27.11.12

Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância. Brasília: SEAD, MEC 

Regulamento do Ensino de Graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu, UFBA, 2015. 

Entre outras que se fizerem necessárias



Objetivos do curso

Da articulação dos itens anteriores e pensando no produto final a ser devolvido à

sociedade, estabelecem-se os objetivos gerais e específicos do curso. Existindo mais de uma

habilitação, os objetivos devem também estar adequados a cada uma delas, ou seja,

habilitações diferentes, objetivos diferentes.

Como construir um Projeto Pedagógico - Itens



Perfil do egresso

É o produto final e a razão de existir do curso. Deve-se descrever quais aptidões vão

ser adquiridas ou trabalhadas durante o curso e para o que o egresso estará minimamente

preparado para exercer. Para cada habilitação deve ser apresentado perfil específico.

Como construir um Projeto Pedagógico - Itens



Competências e habilidades

Deve-se descrever de acordo com as DCN’s quais serão as competências e habilidades que

cada egresso terá minimamente desenvolvido durante a vivência do curso. Para cada

habilitação devem ser expostas competências e habilidades especificas.



Normas de funcionamento e organização do curso

Espera-se a descrição de todos os itens que contextualizam o curso, tais como: o
número de vagas oferecidas, se as entradas são anuais ou semestrais, forma de
seleção dos candidatos, se há prova de aptidão específica e como ela será realizada,
qual a modalidade do curso e a respectiva titulação a ser recebida pelo egresso, turno
de funcionamento, se existe colegiado específico para cada habilitação, entre outras
características que por ventura possa existir no funcionamento do curso.



Necessidade de Docentes

Deve-se relatar a estrutura atual do corpo docente e se haverá a necessidade de

contratação para implementação da proposta de criação do curso.



Infraestrutura física e de pessoal

Relatar quais equipamentos (laboratórios, bibliotecas, salas) e corpo técnico estão à

disposição para funcionamento do curso e quais devem ser implantados ou

servidores contratados para atendimento da proposta de criação do curso.



Quadro curricular proposto

Deve-se listar o conjunto dos componentes a serem oferecidos organizados

semestre a semestre com o total de carga horária semestral e semanal. No final

deve ser incluído o quadro de integralização.



Lista de componentes obrigatórios e optativos

Relacionar os componentes – código, nome, CH, pré-requisito, Departamento de
oferta.



Anexos:

Anexo 1 - Inserir Regulamentos específicos para Atividades Complementares, Trabalho de Conclusão de

Curso – TCC (quando houver no curso) e Estágio Profissional (quando houver no curso);

Anexo 2 – Atas de apreciação e aprovação das alterações no Colegiado; e na Congregação da Unidade;

Anexo 3 – Declaração de anuência dos Departamentos envolvidos no oferecimento dos componentes

novos.



“Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem

aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e

retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar.”

Paulo Freire

Obrigada,

Núcleo de Currículos e Programas da PROGRAD

Site: www.prograd.ufba.br/curriculos.asp

E-mail: curriculos.prograd@ufba.br
Telefone: 3283.7081


