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Legislação Federal e Instrução Normativa 
03/2016 - Prograd

❖ Diretrizes Curriculares Nacionais

❖ Estrutura Básica de um Projeto Pedagógico
➢ É o documento norteador da ação educativa no âmbito da formação

acadêmica em nível de graduação e explicita os objetivos, a organização

curricular, os processos de avaliação e os fundamentos políticos, filosóficos e

teórico-metodológicos de um curso de graduação.

❖ Papel do Núcleo Docente Estruturante - NDE

❖ Fluxo de aprovação:
➢ Conselho Diretor da Unidade Acadêmica que propõe o PPC

➢ Câmara Regional

➢ Câmara Superior

➢ Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (CEPEC)



Dificuldades na Elaboração de PPC

❖ Falta de padronização do formato dos PPCs

❖ Definições do RGCG

➢ Carga Horária de NC, NE e Optativas

➢ Carga Horária de NL e estágio como disciplina

➢ Práticas como Componente Curricular - PCC e atividades

complementares

❖ Erros no cômputo das cargas horárias

❖ Matriz curricular x sugestão de fluxo

❖ Bibliografia Básica e Complementar



Melhorias com uso do SiSPPC

❖ Padronização do Documento Final

❖ Cálculos automatizados

❖ Editor de textos com mais recursos (imagens, tabelas e etc.)

❖ Regras do RCGC automatizadas

❖ Avisos de pendências

❖ Construção gráfica da sugestão de fluxo

❖ Minuta de resolução padronizada

❖ Salvamento automático

❖ Aproximação da PROGRAD no acompanhamento da escrita dos 

PPCs



Projeto Piloto - SiSPPC

Projeto iniciado em Unidade Acadêmica

● Contato com o SeTI/Cercomp;

● Verificar a viabilidade de institucionalizar o Sistema;

● Documentação completa do Sistema;

● Análise Técnica da solução pelo CERCOMP (Implantação e Evolução);

● Parecer Técnico de Viabilidade (Equipe de Sistemas e Infraestrutura);

● Termo de doação e uso do Sistema.
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Coordenação de Currículo, Avaliação e Revalidação de Diplomas



Solicitação de criação/reformulação de PPC

Enviar memorando, via SEI, à PROGRAD solicitando acesso a Plataforma de Projeto Pedagógico 

de Curso (SisPPC), onde deverão ser informados:

● Nome e login único do Presidente do NDE;

● nome do curso, grau acadêmico e Regional;

● se curso novo, nome do curso, Unidade Acadêmica, grau acadêmico, modalidade e área de 

conhecimento.

PROGRAD dará acesso à plataforma SisPPC.



Solicitação de criação/reformulação de PPC

Após a finalização das discussões sobre o PPC e inserção de todas as informações na Plataforma, 

gerar o arquivo PDF do PPC e submeter à aprovação no Conselho Diretor da Unidade.

Criar processo no SEI do tipo " Graduação: Projeto Pedagógico de Curso", anexando:

● Versão PDF do PPC;

● certidão de ata do Conselho Diretor da Unidade Acadêmica;

● carta de anuência dos Conselhos Diretores das outras Unidades que ofertarão disciplinas 

para o curso.

Encaminhar processo à PROGRAD, onde a Coordenação de Currículo, Avaliação e Revalidação 

de Diplomas irá fazer a primeira análise e encaminhar para a Coordenação de Estágios verificar 

a Política e Gestão do Estágio Curricular.

Após verificação/atendimento de possíveis pendências, pelo NDE, o processo segue para a 

Câmara Regional de Graduação para aprovação.


