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Neste início de século, a humanidade continua a viver profundas

transformações sociais que se anunciaram na segunda metade do século XX.,

com intenso rebatimento nos processos produtivos. São múltiplas e

abrangentes mudanças decorrentes de diversos fatores, tais como a

internacionalização ou globalização do espaço mundial, graças aos avanços

tecnológicos, sobretudo às descobertas eletrônicas, possibilitadoras de trocas

informacionais rápidas e seguras; a urbanização, responsável pelo

desenvolvimento de grandes cidades em detrimento das zonas rurais; a

polarização entre ricos e pobres motivada pela  desigualdade existente tanto na

produção quanto na distribuição dos bens materiais e culturais produzidos

socialmente, o que leva à concentração da riqueza e de poder e aumento da

população excluída, a redução das  dimensões do Estado e das políticas

sociais. Esses são alguns determinantes das transformações verificadas nas

sociedades contemporâneas.

As mudanças aceleradas podem também ser constatadas no campo da

informática, repercutindo diretamente em todas as áreas do conhecimento e

provocando profundas transformações em seus paradigmas; no da bio-

tecnologia,  desencadeando mudanças na agricultura e na área farmacêutica;

no da medicina, do comércio e dos eletro-domésticos, motivadas pela

descoberta de novas formas de energia, como o laser; no das

telecomunicações, possibilitando transmitir, independentemente das distâncias,

textos, imagens e sons, a custos reduzidos e  no da eletrônica e da informática,

como resultado do uso de novos materiais, como novas cerâmicas,

supercondutores e as novas formas de plástico. Simultaneamente a esse

fantástico desenvolvimento científico, a vida no planeta nunca esteve tão

ameaçada pelo desequilíbrio ecológico, pelo risco de esgotamento de recursos

vitais como água e energia, pela concentração do poder em determinadas

nações, provocando o acirramento da competitividade econômica e tecnológica

que aprofunda relações de  subordinação e dependência entre diferentes

países e regiões.
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Contribuem ainda, significativamente, para o delineamento da nova sociedade,

a forte expansão dos meios de comunicação de massa, formadores e

veiculadores de opiniões e comportamentos, no mais das vezes, direcionados

ao indivíduo como categoria de consumo determinada pelo mercado. Além

disso, as mudanças nos processos produtivos, decorrentes dos avanços

tecnológicos, levaram à substituição do modelo taylorista, que privilegiava a

fragmentação, a alienação e a especialização, a um modelo constituído por

atividades integradas, que, mesmo não abandonando a especialização, exige

uma consciência global ou holística do processo de trabalho, no qual o

específico está bem dimensionado no conjunto; o indivíduo não só deve saber

o quê faz mas também deve saber como faz, além de ter também a percepção

da extensão do seu fazer no conjunto das atividades da organização onde

atua.

Nesse contexto de alta complexidade típico das sociedades contemporâneas,

um aspecto presente é a necessidade de explicitação de valores éticos e

morais norteadores da vida em coletividade, que se traduzam pela conquista

da  cidadania plena para todos os segmentos sociais, especialmente quando

constata-se o vertiginoso crescimento da intolerância, do racismo, do

xenofobismo, da violência e da exclusão social.

No âmbito da Educação, há também mudanças profundas nos processos de

ensino e de aprendizagem, resultantes do impacto dos grandes avanços das

tecnologias da informação e da comunicação. Não só se incorporam as mídias

de informação e comunicação na escola como também, diante de novas

condições econômicas, políticas, sociais e culturais, surge a necessidade de

revisão das formas de ensinar, de aprender e dos conteúdos a serem

desenvolvidos, bem como a introdução de novas modalidades de ensino,

destacando-se o enorme incremento e disseminação do ensino à distância.

Considerando-se o cenário delineado, torna-se fundamental repensar a

formação universitária e a concepção pedagógica que a sustenta, que deve

estar voltada para a criação do novo, do futuro da sociedade. A universidade

está sendo questionada em seu papel social e na sua capacidade de resposta
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aos enormes desafios presentes na atualidade. E, mesmo com grandes

limitações e dificuldades, precisa renovar-se uma vez que a instituição

universitária é, ainda, o lugar por excelência da produção e da crítica

permanente ao conhecimento instituído.

A PUC-SP, acompanhando atentamente as transformações da sociedade

contemporânea, especialmente os processos que ocorrem na sociedade

brasileira a partir dos anos 90, tem consciência da necessidade de redefinições

que atualizem a universidade com as exigências do tempo presente.

Como tem sido amplamente reconhecido, a PUC-SP construiu uma trajetória

peculiar no contexto universitário brasileiro, que a diferenciou historicamente

tanto das universidades públicas estatais quanto das particulares, e até mesmo

de muitas universidades católicas e comunitárias, que buscaram na gestão

empresarial saídas para o enfrentamento das crises institucionais.

Guiados por valores éticos humanistas, forte sensibilidade política, vivência

democrática e compromisso social, seus docentes, alunos e funcionários

fizeram da PUC-SP a concretização de uma referência universitária de

conquistas no campo do ensino, da pesquisa e da extensão.

No momento atual, de intensas mudanças no cenário da educação superior no

País, a PUC-SP encontra-se novamente desafiada a repensar-se, sem abrir

mão dessa peculiar combinação histórica de instituição de natureza particular

com vocação pública. No entanto, trata-se de um modelo de universidade que

precisa legitimar-se e viabilizar-se frente aos desafios atuais, que parecem

ameaçar a sua continuidade.

Sabemos, no entanto, que essa tarefa só pode ser assumida pelo esforço

coletivo e comprometido de toda a comunidade, tanto dos segmentos

acadêmicos quanto técnico-administrativos, que se disponham a romper com
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práticas reiterativas e fragmentadas, reconhecendo que a ação pedagógica

precisa ser continuamente recriada, estando presente em todas dimensões e

instâncias da universidade, para além dos processos que se desenvolvem na

sala de aula.

Ao se colocarem em prática os novos paradigmas em Educação, surge a

necessidade de se repensar o ensino superior, superando-se a visão

tradicional da relação teoria-prática em direção a propostas que priorizem a

busca de solução de problemas, que despertem o interesse, a criatividade e a

curiosidade do aprendiz, decorrendo desses aspectos a importância da

flexibilização na organização de matrizes curriculares. Os novos paradigmas

evidenciam a necessidade de um processo pedagógico que, efetivamente,

concretize a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão.

Para que PUC-SP possa formar profissionais capazes de inserir-se crítica e

criativamente na complexa trama de relações e exigências presentes na

sociedade atual, é preciso garantir uma unidade que a identifique enquanto

instituição formadora, dentro da diversidade de áreas e cursos que a integram.

Por isso é imprescindível que o Projeto Pedagógico Institucional,

consubstanciado nesse documento, seja referência para a reformulação dos

cursos de graduação no processo de implantação das novas diretrizes

curriculares, o que se dará mediante a elaboração do Projeto Pedagógico de

cada curso.

Nessa medida, o Projeto Pedagógico Institucional da Graduação deve ser

capaz de definir rumos inovadores para a formação superior na PUC-SP,

incorporando novos desenhos curriculares em direção a práticas mais

dinâmicas e integradoras do conjunto de experiências que caracterizam o

percurso formativo do estudante.

Frente a essas questões, a avaliação reveste-se de fundamental importância,

uma vez que expressa a responsabilidade conjuntamente assumida da
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instituição, dos corpos docente, discente e técnico-administrativo em face do

processo de formação. Nesse sentido, a dinâmica avaliativa também necessita

de revisão frente aos novos cenários societários e educacionais. Deve-se levar

em conta que mudanças curriculares ou de procedimentos pedagógicos não

resultam, necessariamente,  em alterações nas formas de avaliação. Nessa

medida, o Projeto de Graduação da PUCSP deve ter como uma de suas metas

prioritárias a renovação dos processos de avaliação, numa perspectiva

formativa e continuada.

Em suma, a caracterização de uma  Política de Graduação da PUCSP,

expressa pelos Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e Projetos Pedagógicos

(PP) dos Cursos, deve traduzir-se em novas referências que orientam o fazer

pedagógico com vistas à formar profissionais adequados aos novos tempos e

às atuais demandas da sociedade.

����+,67Ï5,&2
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A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, aprovada em dezembro de

1996, trouxe mudanças no eixo de construção dos projetos pedagógicos dos

cursos de graduação, com a proposta de sua organização a partir de diretrizes

curriculares  e não mais a partir de um currículo mínimo de caráter nacional.

Esse deslocamento levou os órgãos competentes do MEC, a partir de 1997, a

promover, com a participação das áreas específicas, a elaboração das

diretrizes curriculares cuja função futura seria orientar a construção de projetos

pedagógicos dos cursos de graduação das Instituições Superiores de Ensino,

no território nacional.

�����'LUHWUL]HV�*HUDLV�GD�/'%

A LDB, ao tratar do ensino de graduação, incorpora antigas críticas à existência

de currículos mínimos, tais como:
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D�� a graduação – como um tipo de formação uniforme e pré-definida no seu

conteúdo mínimo pelo órgão federal responsável pela educação superior;

E�� grade curricular – como forma de  organização curricular que enrijece o

processo de formação do aluno;

F�� centralização do ensino na disciplina autônoma e independente – como

geradora da fragmentação na produção e disseminação do conhecimento;

Com isso, em que pesem as ambigüidades que carrega, abrindo espaço para

propostas de todo tipo, a LDB possibilita também interpretações que apontam

para características que têm sido valorizadas na PUCSP, tais como:

D�� ampla liberdade às Instituições de Ensino Superior na composição curricular

e na especificação dos conteúdos de estudos para a integralização da

carga horária a ser cumprida pelo curso;

E�� flexibilização no redimensionamento da duração dos cursos de graduação;

F�� incentivo para uma sólida formação geral, necessária para que o futuro

graduado possa vir a superar os desafios de renovadas condições de

exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo tipos de

formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;

G�� estímulo para uma progressiva autonomia intelectual e profissional do

aluno;

H�� estímulo para o aproveitamento de experiências relevantes para a área de

formação do aluno adquiridas fora do ambiente escolar;

I�� fortalecimento da articulação entre teoria e a prática e da indissociabilidade

entre ensino-pesquisa-extensão, valorizando a pesquisa individual e

coletiva e a participação em atividades de estágio, iniciação científica,

monitoria, extensão e outras, as quais deverão ser incluídas na

integralização da carga horária do curso;

J�� valorização da busca de instrumentos de avaliação para todo o processo

educacional e institucional.
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Em 1998, no XI Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação, promovido

pelo Forgrad – Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades

Brasileiras, em reunião realizada em Natal, foi elaborado um documento que

apresentava princípios gerais e bases conceituais para a elaboração das

Diretrizes Curriculares. Em maio desse mesmo ano, na PUCSP, a Comissão

de Ensino do CEPE redigiu um documento, a partir da orientação geral contida

no Edital nº 4/97 MEC-SESu/CNE (que atendia aos termos da LDB), dos

subsídios extraídos do documento do Forgrad e de elementos enviados por

algumas unidades de ensino da PUCSP, com vistas a orientar a discussão das

Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação que, naquele momento,

estavam em fase de elaboração. Esse documento objetivava explicitar as

concepções da Universidade em relação à formação de profissionais em nível

de graduação. Dele, podem ser destacados os seguintes pontos:

• Compreensão de Universidade como lugar de ensino, pesquisa e

extensão;

• Explicitação de pressupostos e princípios de um Projeto de Formação

Universitária e Profissional, tais como:

o exercício do pluralismo e da interdisciplinaridade como condições

essenciais da vida acadêmica e profissional, assegurando a

apropriação da diversidade do conhecimento, impondo-se o

necessário debate acadêmico sobre as várias tendências

teóricas presentes na definição da produção do saber, na direção

social da formação e na formulação de respostas profissionais às

complexas demandas da realidade social;

o  formação generalista e abrangente assegurada pelo rigor teórico

e metodológico na apreensão dos conhecimentos, pelos padrões

elevados de competência técnica e profissional, através da

articulação do conjunto de conhecimentos básicos e dos

conhecimentos específicos de cada área;

o ensino que assegure elevados padrões de competência

profissional pelo domínio do instrumental técnico, operativo e das
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habilidades de cada área de formação, capacitando para a

atuação nas diversas realidades e âmbitos de pesquisa e

exercício profissional;

o compromisso ético-social como princípio formativo, perpassando

o conjunto da formação curricular;

o indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e

extensão;

o articulação das dimensões investigativas e interventivas próprias

das áreas de formação profissional, como expressão da relação

teoria e realidade, através da constituição de um espaço de

pensar crítico, da dúvida, da autonomia, da investigação e da

busca de soluções;

o indissociabilidade entre estágio e supervisão acadêmica e

profissional;

o padrões de desempenho e qualidade idênticos para cursos

diurnos e noturnos, e formação acadêmica com um período

mínimo de 4 anos;

o ensino organizado na observância dos Códigos de Ética e no

cumprimento das competências e atribuições previstas na

Legislação Profissional em vigor em cada área específica de

formação;

o dinamismo na organização dos currículos plenos de cada curso,

possibilitando a definição de organização dos vários

componentes curriculares – disciplinas, oficinas, estágios

supervisionados, núcleos temáticos, atividades complementares

– como forma de garantir o acompanhamento das

transformações sociais, científicas e tecnológicas.

�����)yUXQV�SDUD�GLVFXVVmR�GDV�GLUHWUL]HV�FXUULFXODUHV�JHUDLV

Ainda em 1998, o MEC enviou à PUCSP um documento preliminar sobre as

diretrizes curriculares dos cursos existentes na Universidade, para que fosse
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analisado criticamente pelas áreas de conhecimento específicas, objetivando

recolher subsídios para a redação final das diretrizes.1

Em 1999 foi realizado na Universidade um Fórum para discussão das diretrizes

curriculares, coordenado pela Comissão de Ensino. No encontro, ocorrido em

fevereiro, foi discutido o tema “O Ensino Superior no Brasil”. Participaram do

debate os professores Mário Sérgio Cortella, Cleide Rita Silvério e Miriam

Warde. No mês de março, ocorreu o segundo encontro desse Fórum. Dele

participaram, como debatedores convidados, os professores Ademir Alves da

Silva, Mariângela Belfiore Wanderley e Madalena Guasco Peixoto, além dos

representantes da Vice-Reitoria Acadêmica e de 14 cursos de graduação da

Universidade, a saber: Letras, Secretário Executivo Bilíngüe, Fonoaudiologia,

Educação, Publicidade e Propaganda, Física, Jornalismo, História, Economia,

Ciências Contábeis, Psicologia, Serviço Social e Ciências Biológicas. O Fórum

não teve caráter conclusivo e as idéias aqui apresentadas resultam da síntese

feita pelo Grupo de Trabalho da Comissão de Ensino que organizou o evento.

Ao lado da exposição dos professores convidados, houve a apresentação de

cada um dos cursos, expressando sua posição sobre a proposta de diretrizes

curriculares apresentada pelo MEC, já em forma de enquadramento. Foi

elaborado um documento, enviado posteriormente às instâncias competentes,

explicitando as indagações e questionamentos dos participantes, com base nos

seguintes aspectos:

• falta de clareza das propostas feitas, fato que não assegura a

perspectiva da formação que as diretrizes carregam;

• risco da fragmentação, diante da possibilidade de abertura dos cursos

para especialidade ou opções de área;

• aparente ausência de uma formação sólida e básica, garantindo aos

alunos uma visão geral da profissão;

• separação entre o ensino básico e o ensino profissional;

• falta de garantia da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão em alguns cursos;

• redução do tempo de duração dos cursos;

                                                
1 As respostas enviadas pelas Faculdades compõem um volume disponível na CONSULTEC,
que retrata o ponto de vista de cada área sobre as suas diretrizes curriculares.
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• incerteza dos participantes quanto ao significado das diretrizes como

forma de avanço na formação de profissionais, de garantia da qualidade

dos cursos e de adequação às necessidades sociais brasileiras.

Em suma, duas perguntas traduziram o espírito da discussão: que tipo de

graduação está sendo criado? e que papel terá a graduação?, expressando as

preocupações da PUCSP em relação às Diretrizes Curriculares e aos cursos

de graduação.

����)yUXP�GH�'LUHWUL]HV�&XUULFXODUHV

Entre 1999 e 2001, a Universidade ficou aguardando o processo de redação

definitiva das diretrizes e sua homologação. Em dezembro de 2001, a

Comissão de Ensino, discutindo o processo de formação de professores,

sugeriu para março de 2002 a realização de um Fórum sobre as Diretrizes

Curriculares. O objetivo do evento era promover um debate com todas as

unidades, principalmente com aquelas cujas diretrizes já haviam sido

homologadas, com vistas a se confrontar a situação atual dos projetos

pedagógicos dos cursos e as novas orientações propostas pelas diretrizes,

para se avaliarem as necessidades de mudanças e a sua extensão .

O processo visava também à formulação de orientações gerais para a

implantação das diretrizes, à definição de critérios para o acompanhamento e a

avaliação dos novos  projetos pedagógicos, objetivando-se estabelecer um

patamar comum para análise das propostas das várias unidades de ensino.

Esse seria um primeiro passo para a definição de uma política de ensino de

graduação na PUCSP, garantindo-se as especificidades de cada área de

conhecimento .

Foram realizados seis encontros, tendo os três primeiros, respectivamente em

17/04/2002; 24/04/2002 e 20/09/2002, focalizado as diretrizes curriculares dos

cursos de graduação (bacharelado). A partir da apresentação dos trinta e três

cursos de graduação da PUCSP, foi possível estabelecer-se um quadro da

situação atual desses cursos, das suas carências, das necessidades de
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alterações e das possibilidades de novas propostas. O quarto e o sexto

encontros trataram da formação de professores, realizados respectivamente

em 02/10/2002 e 26/06/2003, e o quinto, ocorrido em 26/11/2002, apresentou a

síntese e encaminhamentos tanto dos bacharelados quanto dos cursos de

formação de professores. 2

�����&RQFOXV}HV�GR�)yUXP

Encerrada essa etapa, um subgrupo da comissão de ensino elaborou um

documento síntese das sessões do Fórum, completado em maio de 2003,

destacando os seguintes pontos:

• princípios norteadores;

• a relação entre a formação universitária e o mercado de trabalho

profissional, bem como o posicionamento da PUCSP em face da política

nacional de ensino superior;

•  a concepção de formação na graduação;

• o equacionamento entre a formação generalista e a formação

específica;

• a formação de professores;

• a concepção de currículo;

• a integralização da carga horária ;

• a relação entre as condições internas da Universidade e as exigências

da LDB;

• a necessidade da formação continuada do corpo docente da PUCSP;

• o questionamento da avaliação externa por meio do Exame Nacional de

Cursos (“Provão”) e a necessidade da auto-avaliação institucional.

A partir dessa síntese, foram destacadas tarefas a serem realizadas, ou pela

Comissão de Ensino ou pelo CEPE. Eram elas:

                                                
2 Essas sessões foram registradas em áudio, transcritas e apresentadas na forma de
documento, estando todo o material disponível na CONSULTEC.
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• discutir, nas três comissões do CEPE, a concepção de extensão e as

formas de viabilizar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão,

incorporando essa prática nos cursos de graduação;

• estimular professores a produzir material/textos sobre pontos que

deveriam ser aprofundados, como interdisciplinaridade, flexibilização

curricular e  avaliação;

• elaborar experiências-piloto de novos projetos pedagógicos articulados;

• expandir a discussão desses conceitos entre professores e alunos;

• discutir a relação entre graduação e pós-graduação;

• pensar propostas para a capacitação de professores a ser iniciada em

2003;

• viabilizar a avaliação institucional em 2003.

�����5HXQL}HV�7HPiWLFDV�GR�&(3(

Em sua reunião ordinária de 07 de maio de 2003, antes da realização do último

encontro do Fórum de Diretrizes Curriculares (26/06/2003), a Comissão de

Ensino discutiu o Documento Síntese do Fórum sobre Diretrizes Curriculares

da PUCSP. A partir dessa discussão, para subsidiar o CEPE na discussão da

definição de uma política de graduação, a Comissão considerou necessária a

realização de reuniões temáticas nesse Conselho. Assim, formaram-se grupos

de trabalho no interior da Comissão, responsabilizando-se pelos temas:

• Concepção de Currículo – Flexibilização

• Formação generalista e formação específica

• Interdisciplinaridade

• Avaliação institucional.

A sessão do CEPE de 20/08 de 2003 foi destinada aos temas “Concepção de

Currículo – Flexibilização” e “Formação Generalista e Formação Específica”,

tendo a discussão sido subsidiada pelos documentos )OH[LELOL]DomR�H�3URMHWR
3HGDJyJLFR, elaborado pelo GT responsável pelo tema; )OH[LELOL]DomR,

elaborado pelo Consultor Técnico Acadêmico, José  M. Nagamine, com base
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no Parecer CNE/CES nº 67/2003 e 'LIHUHQoDV� HQWUH� &XUUtFXORV� 0tQLPRV� H
'LUHWUL]HV�&XUULFXODUHV, elaborado pelo mesmo Consultor.

Na sessão de 19/09/2003, foi discutido o tema “Interdisciplinaridade”, tendo por

base o documento elaborado pela professora Anna Maria Marques Cintra,

intitulado ,QWHUGLVFLSOLQDULGDGH. Complementando a discussão, o GT

apresentou, como possibilidades, diretrizes para ações interdisciplinares, além

de questões para trabalho em grupo.

Na reunião de 15/10/2003, discutiu-se o tema “Avaliação Institucional”.

Fundamentou a discussão o texto 3ROtWLFD� GH� *UDGXDomR�� DYDOLDomR
LQVWLWXFLRQDO, elaborado pelo GT. Esse texto foi, inicialmente, discutido em

grupo, a partir de um roteiro. Em seguida, os grupos socializaram sua

discussão, tendo sido propostos encaminhamentos para a questão da

avaliação institucional.

Essas reuniões temáticas, além de aprofundar temas relacionados às diretrizes

curriculares e à construção do projeto pedagógico, possibilitaram o

cumprimento de algumas das tarefas apontadas pelo documento síntese do

Fórum de Diretrizes Curriculares. Após esse longo processo de debate, foi

designado um subgrupo da Comissão de Ensino, formado pelas professoras

Marina Graziela Feldmann, Maria Rosângela Batistoni, Ivone Carmen Dias

Gomes, Maria da Graça Marchina Gonçalves e Dieli Vesaro Palma,  para

redigir orientações para implantação das diretrizes curriculares nos cursos de

graduação, contando com a colaboração da Consultec. Na sua elaboração,

foram levadas em consideração tanto as discussões dos Fóruns quanto as

sessões temáticas do CEPE, resultando no Projeto Pedagógico Institucional

(PPI) – Diretrizes para a Graduação da PUC/SP, que ora se apresenta, que é

complementado por um anexo contendo o roteiro para a elaboração do Projeto

Pedagógico, que passa a fazer parte integrante do PPI.

���'26�35(668326726�(�35,1&Ë3,26�*(5$,6

����� 'RV�SUHVVXSRVWRV
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A política de graduação da PUC-SP tomará como referência os seguintes

pressupostos

,� exercício da vida acadêmica com pluralismo e interdisciplinaridade de

modo a assegurar a diversidade de conhecimento por meio do debate das

tendências teórico-metodológicas presentes no processo de produção de

conhecimento, no direcionamento social e na formulação de respostas

profissionais às complexas demandas da realidade social contemporânea;

,,� compromisso com os valores humanísticos e éticos como princípio

formativo, perpassando o projeto pedagógico de cada curso.

����� 'DV�GLUHWUL]HV�SDUD�D�JUDGXDomR�QD�38&63
A formação graduada na PUC-SP, além dos previstos no Regimento Geral,

orientar-se-á pelos seguintes princípios e diretrizes:

,�� Indissociabilidade das dimensões do ensino, pesquisa e extensão,

assegurada pelo projeto pedagógico de cada curso. A indissociabilidade

entre ensino, pesquisa e extensão é um princípio definido pela

Constituição Federal de 1988 (art. 207) ao qual obedecerão todas as

universidades. Esse princípio transforma essas atividades indissociáveis

na própria essência da autonomia universitária. Assim, a articulação

entre essas atividades deve ser prevista também como princípio

pedagógico no projeto de cada curso. Com efeito, conforme o

"Documento construído para o I PNG. Proposta de Política para a

Graduação" do FORGRAD� (2003), as �GHPDQGDV� GD� VRFLHGDGH
FRQWHPSRUkQHD� H[LJHP� XPD� IRUPDomR� TXH� DUWLFXOH�� FRP� D� Pi[LPD
RUJDQLFLGDGH�� D� FRPSHWrQFLD� FLHQWtILFD� H� WpFQLFD� ������ �

. Essa

competência científica será alcançada familiarizando os alunos com os

fundamentos (HSLVWHPHV) da área de conhecimento, o que requer

domínio da evolução histórica da respectiva ciência, domínio dos

métodos e linguagem que geraram seus distintos contornos, bem como

com o diálogo com os seus respectivos  "clássicos".  Ainda com relação

ao "Documento" do FORGRAD, destaca que a �RXWUD� SDUFHOD�� TXH
FRPSOHWD� R� WRGR�� p� GH� QDWXUH]D� SROtWLFD�� D� TXH� SURFXUD� FRQWH[WXDOL]DU
SURGXomR� FLHQWtILFD� H� H[HUFtFLR� SURILVVLRQDO� DRV� FRQGLFLRQDQWHV� GD

                                                
3 Documento  constituído para o I PNG Proposta de Política para a Graduação -2003 -

FORGRAD
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SUySULD�VRFLHGDGH�. De fato, o exercício profissional se dá em um tempo

e um lugar determinado, estreitamente relacionados com projetos de

fechamento ou abertura de horizontes humanos, �FRQVROLGDQGR
H[FOXV}HV�VRFLDLV�RX�HQVHMDQGR�DEHUWXUDV�FUHVFHQWHPHQWH� LQWHJUDGRUDV
GRV� GLIHUHQWHV� VHJPHQWRV� GD� VRFLHGDGH�. Nessa dimensão política do

processo de formação, está inserida a postura ética �UHODFLRQDGD� DR
WHPD� PDLRU� GD� YLGD� FRPR� GLUHLWR� XQLYHUVDO�. Assim, �HQVLQR� FRP
H[WHQVmR�DSRQWD�SDUD�D� IRUPDomR�FRQWH[WXDOL]DGD�jV�DJXGDV�TXHVW}HV
GD� VRFLHGDGH� FRQWHPSRUkQHD� �����". O princípio pedagógico da

articulação entre ensino, pesquisa e extensão afirma a inevitabilidade da

indissociação entre essas atividades, considerando-se tão somente o

eixo da formação do aluno.

II.  Formação propiciada pela PUCSP tem um caráter humanista expressando a

responsabilidade e  compromisso social com  as demandas da nossa

sociedade em todas as suas dimensões; aliada à uma competência teórica,

ética, técnica e perspectiva crítica frente à realidade social.

III. Consideração da dimensão formativa e informativa no processo de ensino e

aprendizagem, a partir da compreensão do alunado nas suas inserções de

classe social, de gênero e de religião, nas suas expressões de valores sociais,

culturais e ideológicas e nas suas relações étnico-raciais.

IV. Formação graduada na PUCSP com caráter generalista . Busca-se um

profissional que domine os fundamentos básicos da área, como condição para

atuar profissionalmente de maneira crítica, sem ficar limitado por enquadres

específicos e ainda pouco explorados, quando se trata de um profissional

iniciante. Entende-se também que a formação generalista propicia os

fundamentos para uma atuação competente em relação ao que é básico em

cada área, considerando a sua diversidade.. A formação generalista deve

garantir a competência acadêmica do aluno, para colocar-se em relação às

demandas atuais, com domínio dos fundamentos que sustentam as bases do

conhecimento existente. Nesse sentido, deve ser crítica, densa e profunda;

deve ser sólida, pautada no domínio dos métodos, processos e linguagens que
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articulam a produção do conhecimento de cada área, seus pressupostos

filosóficos, metodológicos e teóricos, em diálogo constante com os respectivos

clássicos. Deve também garantir as dimensões de inter e de

transdisciplinaridade  entre diferentes áreas. Esses aspectos relativos ao

conhecimento devem ser considerados em suas várias possibilidades de

sistematização, expressão e divulgação, mantendo-se sempre a referência

histórica de sua produção em suas dimensões cultural, social e ética.

9�� Favorecimento de condições de acesso e permanência na universidade

de indivíduos oriundos dos diferentes grupos sociais, incluindo pessoas

portadoras de deficiências, sujeitos de diferentes experiências culturais e

educacionais.

9,�� Garantia, nos múltiplos espaços em que se desenvolvem as atividades

acadêmicas, do exercício da vivência universitária, compreendida como a

convivência com a pluralidade das áreas de saber e de formação, com as

diferenças sociais, intelectuais, culturais e étnico-raciais, com questões e

temas relativos à cidadania, ética e cultura e com as diversas formas de

concretizar o processo de produção, transmissão e socialização do

conhecimento.

9,,� Elaboração do projeto pedagógico de cada curso em sintonia com o

projeto educacional da Universidade, com as diretrizes da graduação,

bem como com as diretrizes curriculares nacionais, considerando-se as

vocações, as linhas de pesquisa e extensão de cada área.

VIII. Reconhecimento da atividade de estágio como dimensão indissociável do

processo de formação do aluno, assegurada pela supervisão acadêmica e

profissional, pela articulação com a política de estágio da Universidade e pelo

intercâmbio  entre as unidades de ensino e os espaços sócio-ocupacionais do

mercado de trabalho.

,;�� �� Apoio à internacionalização dos cursos de graduação, estimulando e

oportunizando experiências diversificadas de mobilidade em instituições
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de educação superior estrangeiras,  com o objetivo de ampliar o número

de docentes e de estudantes de graduação que participam de programas

de cooperação, intercâmbio, complementação, aperfeiçoamento,

extensão universitária, estágios em centros de ensino e pesquisa no

exterior.

;��Articulação nos cursos de graduação, nos casos em que couber, entre os

bacharelados e os cursos de licenciatura, garantindo a identidade de cada

área de conhecimento e buscando superar a dicotomia entre teoria e

prática e entre as estruturas temáticas e o conhecimento pedagógico

necessário.

;,��'HYH�VH�EXVFDU��FRP�D�JUDGXDomR�GD�38&63��GHVHQYROYHU�D�DXWRQRPLD
GRV�DOXQRV��$VVLP��DV�SURSRVWDV�GH�FXUVR�GHYHUmR�VHU�FRQVWUXtGDV�HP�XP
processo que possa acolher as transformações tecnológicas e sociais,

permitindo ao aluno a eleição de programas de formação do próprio curso e de

outros, que venham a complementar a formação ministrada no “núcleo duro” do

curso, compondo um currículo singular; deve-se reconhecer e acolher

experiências prévias, bem como o ritmo e os modos próprios de cada aluno ao

adquirir o conhecimento;  e deve-se ainda estimular a criação coletiva e os

processos a ela inerentes. Caberá a cada curso, respeitadas as disposições

legais pertinentes, determinar qual a carga horária que poderá ser dedicada às

experiências diversificadas e qual será a natureza e o tipo de atividades que

poderão ser incorporadas à formação acadêmica do aluno e creditadas em seu

histórico escolar.

XII. desenvolvimento de ações interdisciplinares que pressupõem a parceria, o

diálogo, a articulação, a troca de conhecimentos, o questionamento, a busca da

interação. A ação interdisciplinar deve constituir-se, portanto, como uma reação

à fragmentação do conhecimento. Implica a busca constante de superação da

mera superposição de conhecimentos. Para tanto, é fundamental o estímulo a

práticas  de reciprocidade e de troca entre áreas diferentes de saber, tanto para

a produção de novos conhecimentos, em uma perspectiva transdisciplinar,
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como para a análise e solução de problemas, de modo mais abrangente e

multidimensional.

;,,,��a graduação passa a ser considerada formação básica, que capacita o

estudante para o diagnóstico e para a resolução de problemas frente aos

desafios da ação profissional, mas que o prepara, simultaneamente, para a

importância da formação continuada em um contexto de profundas e rápidas

mudanças. O aluno, por sua vez, deve participar do processo, não como objeto

de um sistema de ensino rígido e autoritário, mas, sim, como sujeito do

processo de ensinar e aprender. Isso implica assumir uma posição frente ao

mundo do conhecimento, cuja expansão, atualização e especialização são

contínuas, o que, portanto, escancara a impossibilidade de esgotá-lo num

curso de graduação. Essa consciência impõe novas fronteiras aos cursos de

graduação e indica a necessidade da inserção do estudante no processo de

educação continuada e de pós-graduação.

;,9. A PUCSP, ainda na direção de garantir a qualidade da formação graduada

oferecida, deverá apresentar plano de qualificação de seus docente, permitindo

atualização constante e aprimoramento técnico-pedagógico.

����$YDOLDomR

A implementação do Projeto Pedagógico Institucional deverá, também,

modificar o sistema de avaliação discente e docente, os processos e

procedimentos acadêmicos e de administração escolar.

Quanto à avaliação discente, a avaliação formal baseada em produtos pré-

estabelecidos no programa do curso, quase sempre restritos a provas e

trabalhos acadêmicos, deverá dar lugar a uma  avaliação processual e

contínua, tendo como referência a maior diversidade possível de experiências

pedagógicas, o que, por sua vez, conduzirá à necessidade de criação de novos

instrumentos e estratégias.  Dito de outra forma, a avaliação deverá levar em
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consideração os ³HOHPHQWRV� FRQVWLWXWLYRV� GR� SURFHVVR� HQVLQR�DSUHQGL]DJHP�
SODQR� SROtWLFR�SHGDJyJLFR�� DWLYLGDGHV� FXUULFXODUHV�� PHWRGRORJLDV�� UHODomR
SURIHVVRU�DOXQR�� LQVWUXPHQWRV� H� WHPSRV� DYDOLDWLYRV�� UHVSRQGHQGR� jV
SDUWLFXODULGDGHV� GH� FDGD� FRPSRQHQWH� FXUULFXODU� �SHVTXLVD�� DXODV� WHyULFDV�
SUiWLFDV�� ODERUDWyULRV�� WUDEDOKRV� FRRSHUDWLYRV�� HVWiJLRV�� VHPLQiULRV�� DXODV
LQWHJUDGDV�HWF��´ 4

Ainda focalizando a avaliação discente, vale recolocar a distinção proposta pela

UNESCO sobre a educação no século XXI que aponta como objeto do

processo de avaliação os quatro pilares da educação:  R�DSUHQGHU�D�FRQKHFHU�
R�DSUHQGHU�D�ID]HU��R�DSUHQGHU�D�VHU�H�R�VDEHU�YLYHU�MXQWRV � �

Quanto à avaliação docente, tradicionalmente excluída do processo avaliativo,

será necessário derrubar as barreiras que têm impedido que o professor possa

ser avaliado. Se considerarmos o momento de mudança, nenhuma ação de

capacitação poderá ser planejada sem o conhecimento das necessidades da

formação continuada dos professores. Essas só poderão ser reconhecidas a

partir da avaliação docente e, para tal, será preciso também desenvolver

instrumentos e estratégias específicos.

De modo geral, naquilo em que estão envolvidas as práticas acadêmicas e

administrativas, será necessário estimular e consolidar a saudável retro-

alimentação possibilitada pela avaliação da ação planejada e executada, tendo-

se como referência e parâmetro o Projeto Pedagógico de cada curso.

A partir do final de 2003, a PUC-SP entra na fase do Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior - SINAES, instituído pela Lei Federal nº

10.861, de 14/04/2004, cujos procedimentos foram regulamentados pela

Portaria do MEC nº 2.051, de 09/07/2004.

                                                
4 “O Currículo como Expressão do Projeto Pedagógico: um processo flexível”. Relatório da
Oficina da Reunião anual do Fórum de Pró- reitores de Graduação Nacional – FORGRAD-
2000. In 5HVJDWDQGR� HVSDoRV H� FRQVWUXLQGR� LGpLDV :FORGRAD 1997 a 2003. Recife:Editora
Universitária UFPE, 2003, p. 112.
5 DELORS, J. (Org.) “Os Quatro Pilares da Educação” in (GXFDomR�±�8P�WHVRXUR�D�GHVFREULU�±
5HODWyULR�SDUD�D�81(6&2�GD�&RPLVVmR�,QWHUQDFLRQDO�VREUH�(GXFDomR�SDUD�R�6pFXOR�;;,�2ª ed.
São Paulo: Cortez, p. 89-102.
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Em atendimento ao disposto no art. 11, inciso I da referida Lei, a Universidade,

por meio do Ato do Reitor nº 12/2004, de 14/06/2004, institui a Comissão

Própria de Avaliação da PUC/SP, denominada CPA-PUC/SP, com as

atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, nos

termos da lei. No mesmo ato, são nomeados os componentes da Comissão,

com representantes dos três segmentos da comunidade universitária, assim

como da Sociedade Civil.

A PUC/SP já instalou seus trabalhos, integrando-se ao Sistema Nacional de

Avaliação da Educação Superior – SINAES. As atividades serão desenvolvidas

de acordo com as recentes Diretrizes da Comissão Nacional de Avaliação da

Educação Superior (CONAES) para a Auto-Avaliação das Instituições e com as

“Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-Avaliação das Instituições”.

����5HRUJDQL]DomR�LQVWLWXFLRQDO�±�SURFHVVRV�DFDGrPLFR�DGPLQLVWUDWLYRV

A reorganização da formação na direção dos princípios e diretrizes aqui

apontados implica  necessariamente uma reorganização  da Universidade.

Será imperativa uma profunda alteração nos processos acadêmico-

administrativos, desde a reorganização do registro das informações

acadêmicas, passando  pela  revisão  do  sistema de disciplinas e créditos,

pela redefinição e articulação entre bacharelados e licenciaturas nos cursos

vinculados, pela reformulação dos contratos docentes, pela re-estruturação

departamental, e até pela revisão e reorganização da relação pós-

graduação/graduação.

Várias ações serão necessárias para a implementação desse novo modelo

envolvendo a formação continuada do corpo docente e do corpo administrativo,

mudanças na cultura disciplinar fragmentada e estanque, a ampliação do

conceito de pesquisa com ênfase no aspecto investigativo e não apenas no

aspecto formativo, a criação de comissões didáticas permanentes que

acompanhem os alunos, que orientem e acompanhem a implementação e o
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desenvolvimento das novas propostas curriculares, a criação de instrumentos

de avaliação dos vários processos envolvidos e suas respectivas formas de

organização e a implantação de sistemas que permitam a utilização das

tecnologias e metodologias da educação a distância, bem como de

mecanismos de suporte e acompanhamento da elaboração e implementação

dos novos projetos pedagógicos dos cursos.

���5RWHLUR�SDUD�(ODERUDomR�GR�3URMHWR�SHGDJyJLFR�H�SDUD�R�3ODQHMDPHQWR
&XUULFXODU�GRV�&XUVRV�GH�*UDGXDomR�GD�38&�63
�����3URMHWR�3HGDJyJLFR�,QVWLWXFLRQDO���&RQFHLWXDomR
A substituição do currículo mínimo pelas diretrizes curriculares, decorrente da

Lei 9.394/96,  não foi uma mera troca de designação. Essa mudança implicou a

instauração de uma nova concepção na organização curricular dos cursos de

graduação, que passaram a ter como eixo orientador o Projeto Pedagógico.

Daí ser importante a sua conceituação.

3URMHWR�� GR� ODWLP� SURMHFWX�� SDUWLFtSLR� SDVVDGR� GR� YHUER� SURMLFHUH�� VLJQLILFD� ODQoDU� SDUD� D
IUHQWH�� MRJDU� SDUD� DGLDQWH�� 6LJQLILFD� SODQR�� LQWHQWR�� GHVtJQLR�� HPSUHHQGLPHQWR�� UHGDomR
SURYLVyULD� GD� OHL� HWF�� �)HUUHLUD�� $XUpOLR�� ������ ������� 9LYH�VH� KRMH� XPD� FLYLOL]DomR� GH
SURMHWRV�� SURMHWRV� LQGLYLGXDLV�� SURMHWRV� GH� JUXSRV�� VRFLDLV�� LQVWLWXFLRQDLV�� SURMHWRV� GH
RUJDQL]Do}HV�H�GH�IRUPDomR��FRQVWLWXLQGR�VH�HVVD�H[SUHVVmR�QXPD�SDODYUD�FDUUHJDGD�GR
VHQWLGR� GH� SRVLWLYLGDGH�� FRPR� VH�� DR� SURQXQFLi�OD�� Mi� VH� EDVWDVVH� D� VL� PHVPD�
DVVHJXUDQGR�R�VHQWLGR�GH�PXGDQoD�DVVRFLDGR�j�TXDOLGDGH�GH�QRVVDV�YLYrQFLDV�HGXFDWLYDV
HP� GHWHUPLQDGRV� FRQWH[WRV� VRFLDLV�$� FRQVWUXomR� GH� XP� SURMHWR� SROtWLFR�SHGDJyJLFR
FRLQFLGH�FRP�D�SUySULD�IRUPD�GH�RUJDQL]DomR�GR�WUDEDOKR�HGXFDWLYR�GD�LQVWLWXLomR�FRPR�XP
WRGR�� 2� SURMHWR� SROtWLFR�SHGDJyJLFR� VXS}H� UXSWXUDV� FRP� R� SUHVHQWH� H� SURMHo}HV� SDUD� R
IXWXUR��3URYRFD� LQVWDELOLGDGHV�QR�FRQMXQWR�GDV�SHVVRDV�TXH�R�YLYHQFLDP�� LQVHJXUDQoDV�H
ULVFRV�SRU� WUD]HU�HP�VL�R�QRYR�H�R�PHGR�HP�UHODomR�jV�PXGDQoDV�HVSHUDGDV��3ROtWLFR�H
SHGDJyJLFR�VmR�VLJQLILFDGRV�LQGLVVRFLiYHLV��XPD�YH]�TXH�SROtWLFR�WUD]�HP�VL�R�VHQWLGR�H�R
VLJQLILFDGR� GR� FRPSURPLVVR� VRFLDO� GD� LQVWLWXLomR� FRP� D� IRUPDomR� GR� FLGDGmR� FUtWLFR�
SDUWLFLSDWLYR�H� WUDQVIRUPDGRU��([SOLFLWD� WDPEpP�D�FRQFHSomR�GH�KRPHP��GH�PXQGR�H�GH
FRQKHFLPHQWR� TXH� QRUWHLD� DV� LQWHQo}HV� GR� SURMHWR� H� SHGDJyJLFR� WUD]� R� VHQWLGR� GD
GHILQLomR�GDV�Do}HV�HGXFDWLYDV�TXH�SRVVLELOLWDP�j�LQVWLWXLomR�FRQFUHWL]DU�VXD� LLQWHQomR��H
SURSyVLWRV��$VVLP��R�SURMHWR�SROtWLFR�SHGDJyJLFR�EXVFD�VHPSUH�XP�UXPR��XPD�GLUHomR�
e�XPD�DomR� LQWHQFLRQDO� FRP�XP� VHQWLGR� H[SOtFLWR�� FRP�XP� FRPSURPLVVR� VRFLDO� GHILQLGR
FROHWLYDPHQWH�� e� SURFHVVR�� YDL� VH� HVWUXWXUDQGR� H� SHUPHDQGR� R� FRWLGLDQR� GD� LQVWLWXLomR�
PRGLILFDQGR�VXD�FXOWXUD��H�VXD�IRUPD�GH�VHU�H�GH�DJLU��0RVWUD�VH�FRPR�R�ILR�DUWLFXODGRU�TXH
SHUSDVVD�H�WHFH�RV�YtQFXORV�HQWUH�RV�SURFHVVRV�GH�HQVLQR��SHVTXLVD�H�H[WHQVmR� �
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Em face do exposto, o Projeto Pedagógico pode ser assim definido:

3URMHWR� 3HGDJyJLFR� ,QVWLWXFLRQDO� p� XP� SURFHVVR� SHUPDQHQWH� H� FROHWLYR� GH
UHIOH[mR��DQiOLVH��WRPDGD�H�DFRPSDQKDPHQWR�DYDOLDWLYR�GH�GHFLV}HV�QD�EXVFD
GH� DOWHUQDWLYDV� YLiYHLV� SDUD� D� FRQFUHWL]DomR� GRV� SULQFtSLRV� H� REMHWLYRV� � GD
LQVWLWXLomR�� 3DXWD�VH� SHOD� GHPRFUDFLD�� FRRSHUDomR�� WHQGR� FRPR� UHIHUrQFLD� D
IRUPDomR�HGXFDomR�HP�FRQWtQXR�PRYLPHQWR�FRPR�HVWUDWpJLD�HVVHQFLDO�SDUD�R
ID]HU�XQLYHUVLWiULR� �

���� 3URMHWR� 3HGDJyJLFR� ,QVWLWXFLRQDO� GD� 38&�63:  para o ensino, a

pesquisa e a extensão - observar o Estatuto e o Regimento Geral da

Universidade, no que diz respeito a princípios, pressupostos, concepção de

pesquisa e concepção de extensão.

�����&RQFHSo}HV�H�RULHQWDo}HV�VXJHULGDV�SHODV�GLUHWUL]HV�FXUULFXODUHV

�������&RQFHSomR�GD�JUDGXDomR

� etapa da formação profissional básica como requisito para o processo

autônomo de educação continuada;

� capacitação para o diagnóstico e proposta de soluções aos desafios

da ação profissional;

� processo de ensino-aprendizagem que leve o aluno a se tornar sujeito

do seu próprio processo;

� centralização no projeto pedagógico (e não em currículos mínimos),

em que se destaque o perfil do profissional que se propõe formar:

competências e habilidades, dimensões políticas, sociais e éticas;

� interdisciplinaridade;

� flexibilização - organização curricular: conteúdos (conceitos,

comportamentos, atitudes) curriculares, práticas e estágios, atividades

                                                                                                                                              
6 Considerando que, na construção do projeto educacional, o político e o pedagógico são
dimensões indissociáveis, passará a ser adotada a expressão Projeto Pedagógico na
continuidade desse documento
7 Feldmann, Marina Graziela – conceituação.
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acadêmicas, científicas ou culturais, práticas de educação à distância,

TCC opcional ou não da instituição;

� avaliação – referência professor/aluno no contexto do plano de ensino

da disciplina/módulo/núcleo/outros, do plano de formação do curso e

da análise crítica do processo de ensino-aprendizagem do curso;

� articulação – graduação, pós-graduação (stricto e lato sensu), cursos

seqüenciais, associados à pesquisa e à extensão;

� articulação entre teoria e prática;

� formação efetiva a partir da realidade social.

�����3URMHWR�3HGDJyJLFR

�������$YDOLDomR�GLDJQyVWLFD�GD�VLWXDomR�GR�FXUVR
D�� no contexto das demandas e desafios da sociedade (local, regional,

nacional e até global);

E�� no contexto do projeto pedagógico da PUC-SP;

F�� no contexto das diretrizes curriculares da área;

G�� na sua articulação com a pesquisa e extensão;

H�� na sua sintonia com as transformações sócio-ocupacionais e com as

exigências de desenvolvimento da área profissional.

������ 2UJDQL]DomR�GLGiWLFR�SHGDJyJLFD

���������'D�RUJDQL]DomR�FXUULFXODU

� objetivos gerais;

� objetivos específicos;

� perfil do profissional a ser formado: competências e habilidades,

dimensões formativas políticas, sociais e éticas, rigor teórico,

metodológico e técnico;

� articulação com cursos de pós-graduação, seqüenciais e de

extensão, indissociados da pesquisa e da extensão (se for o caso);

� organização do Projeto Pedagógico em seus eixos, núcleos,

módulos e outros;
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� disciplinas: ementário; objetivos, conteúdos programáticos e

bibliografia  básica;

� oficinas, núcleos, laboratórios e/ou outras modalidades

pedagógicas: ementas, objetivos, formas de funcionamento,

articulação com os demais componentes curriculares;

� estágio curricular: objetivos, requisitos, exigência, processos de

acompanhamento interno, supervisão acadêmica, sistema de

avaliação;

� trabalho de conclusão de curso: obrigatório ou não, natureza,

requisitos, orientação, avaliação;

� atividades complementares: natureza, acompanhamento e

avaliação, articulação com os demais componentes curriculares;

� sistema de avaliação do Projeto Pedagógico

� processo de avaliação do ensino e da aprendizagem (formação) do

aluno;

� processo de auto-avaliação do curso.

���������5HJLPH�HVFRODU

,�� (VFODUHFLPHQWRV�SDUD�D�RUJDQL]DomR�FXUULFXODU
D� Componentes da organização curricular:

� disciplinas/módulos/núcleos/outros (conteúdos disciplinares ou interdisciplinares);
� práticas;
� estágios;
� atividades acadêmicas, científicas, culturais (as denominadas atividades

complementares);
� monitoria;
� iniciação científica;
� atividades de extensão, cursos e estágios de iniciativa do aluno;
� TCC (opcional da Instituição ou obrigatório);
� outros componentes.

Obs.: Todos os componentes devem integrar-se coerentemente no plano de
formação do curso, estar sujeitos à avaliação e serem programados de modo
a integralizar o ³DQR�OHWLYR�GH�GX]HQWRV�GLDV�GH�WUDEDOKR�DFDGrPLFR�HIHWLYR´�
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E� Formas de organização curricular

� seriado, anual e/ou semestral;
� modular (conteúdos interdisciplinares);
� créditos;
� pré-requisitos (não recomendável por inadequação às diretrizes

curriculares);
� outros.

F� Integralização da carga horária do curso:

� Disciplinas: carga horária semanal e total;
� módulo: total da carga horária atribuída a cada módulo;
� prática, hipóteses:

1. total da carga horária, fixado por lei ou pelas diretrizes curriculares;
2. dentro do percentual máximo fixado pelas diretrizes, sobre o total da carga

horária prevista para o curso. Cada atividade prática deverá ter a
correspondente carga horária de integralização.

� estágio: as mesmas hipóteses da prática;
� prazos mínimo e máximo para a integralização da carga horária total do

curso.  Jubilação: o aluno que ultrapassar a duração máxima;
� outros.

G�� Registro de avaliação:

� por disciplina: nota de zero a dez;
� por módulo: nota de zero a dez;
� por núcleo: nota de zero a dez;
� atividades práticas e/ou estágio: conceito aprovado ou não aprovado, com a

conseqüente atribuição de carga horária prevista no plano do curso para
integralização da carga horária total do curso;

� outras formas de registro de acordo com a forma de organização curricular.

����� )RUPD� GH� FRPSRVLomR� GD� &RRUGHQDomR� 'LGiWLFD� GR� FXUVR� H� D
GHVLJQDomR�GR�&RRUGHQDGRU��FRP�FXUULFXOXP�YLWDH�QD�EDVH�GR�/DWWHV

�������&RUSR�'RFHQWH
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D�� apresentação do quadro docente do curso com indicação da titulação, área

de conhecimento da titulação, regime de trabalho disciplina e/ou atividade

didático-pedagógica com o período letivo;

E�� resumo do curriculum vitae de cada professor, contendo dados pessoais e

número de documentos, formação graduada e pós-graduada, titulação,

experiência docente, produção científica, técnica, tecnológica e artística dos

últimos 05 (cinco) anos;

F�� FXUULFXOXP�YLWDH na base Lattes.

�������,QVWDODo}HV
D�� espaço físico – salas de aula e para administração acadêmica e

administrativa;
E�� equipamentos, tais como laboratórios, salas especiais, etc.;
F�� convênios e outros.


