
Histórico da concepção do Projeto Pedagógico de Curso – PPC 

 

 A partir Lei de Diretrizes e Bases da educação, definiu-se que o 

Conselho Nacional de Educação-CNE deliberaria sobre os cursos de 

graduação e pós-graduação no Brasil. Portanto, a organização do ensino 

quanto a seus objetivos, característica, duração e diretrizes curriculares 

nacionais tem como marco legal atualmente a Lei 9.394/1996. 

 O Parecer CNE/CES nº 67/2003, definiu que devem ser observadas 

normas gerais válidas no País para todos os cursos de graduação, de tal 

maneira que ao estudante se assegure, como “igualdade de oportunidades”, e, 

como critério básico norteador dos estudos, os mesmos conteúdos e até a 

mesma duração e denominação, em qualquer instituição. 

 Dessa forma, as Diretrizes Curriculares Nacionais foram delineadas no 

sentido de orientar as Instituições de Ensino Superior, e os cursos de 

graduação na elaboração do Projeto Pedagógico, que atenda a padrões de 

formação profissional fundamentada no princípio da „igualdade de 

oportunidades‟, e, concomitantemente às especificidades e características 

regionais e locais.  

 Atualmente a Resolução CNE/CES nº 5/2018 regulamenta as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso em Direito, e, a Resolução CNE/CES nº 

7/2018 trata das diretrizes para a extensão no ensino superior. 

 No âmbito da UFG, a Resolução CEPEC nº 1.557/2017-RGCG, no artigo 

3º ao 16º, trata sobre o Projeto Pedagógico do Curso de graduação. A 

Resolução CEPEC nº 1.661/2019 adequou o RGCG às últimas alterações do 

CNE. 

 O artigo 5º do RGCG define o PPC como: “documento norteador da 

ação educativa do curso e explicita os fundamentos políticos, filosóficos e 

teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo de organização, bem como as 

formas de implementação e avaliação do curso.” 

 Cada unidade acadêmica da UFG, indicará os membros do Núcleo 

Docente Estruturante-NDE, aos quais, entre outras atribuições, caberá elaborar 

uma proposta de PPC, tendo em vista manter a formação profissional 

atualizada, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 O NDE foi definido no Parecer CONAES nº 4/2010. O Coordenador do 

curso é um membro „natural‟ do NDE. 

 O PPC da FD em vigor, foi concebido e aprovado em 2005, sendo que 

há um processo de desatualização decorrente desses anos, assim, tal 

documento recebeu alterações pontuais, sendo que, entre outros problemas 

observa-se que o PPC não atende às Diretrizes Curriculares atuais para os 

cursos de Direito. Tal fato, foi objeto de recomendação pela Comissão do MEC 

que visitou a FD em 2015. Por outro lado, a estrutura da matriz curricular do 



curso está desorganizada, em virtude da imposição de pré-requisitos e da 

sobreposição de conteúdos entre as disciplinas. Há disciplinas que não são 

contempladas, embora sejam necessárias, diante dos desafios impostos ao 

profissional do direito no século XXI, sobretudo, quanto à interdisciplinariedade 

e à inovação tecnológica, como no caso do direito, da formação para a cultura 

da consensualidade. Também neste sentido, o PPC em vigor está em 

desacordo com as Diretrizes curriculares nacionais para o curso de direito. 

 Por meio do Memorando Circular nº 016/2018-PROGRAD-UFG, foi 

estabelecido o processo para a reformulação do PPC. Em setembro de 2018, 

foi definida a Comissão do NDE para dar cumprimento ao memorando. Os 

membros naquele momento eram o prof. Dr. Pablo Malheiros (Pres.), Profa. 

Dra. Fernanda Busanello (suplente do Pres.), Prof. Dr. Diógenes de Carvalho, 

Profa. Dra. Sílzia Carvalho, Prof. Dr. Saulo Coelho, Prof. Dr. José Querino.  

 Foi estabelecido um cronograma para a realização das reuniões e 

elaboração da proposta do novo PPC. Em março de 2019 a profa. Dra. 

Fernanda Busanello assumiu a presidência do NDE, em virtude do afastamento 

temporário do prof. Dr. Pablo Malheiros, da UFG. 

 Como metodologia de trabalho, a convite da Direção da FD e do NDE, 

os professores e professoras: Leonardo Buissa, Denise Fonseca, Platon Neto, 

Franciele Cardoso, Adriana Andrade, Heberson Alcântara, participaram das 

reuniões do NDE. Assim, em suas respectivas áreas, tais professores foram 

convidados a participar das reuniões do NDE, acompanhando o trabalho e 

fazendo suas sugestões e proposições para a estruturação da matriz curricular. 

Este trabalho de consulta, foi proveitoso, no sentido de auxiliar o NDE. O 

Técnico Administrativo Marcus Vinícius colaborou com este trabalho. O Centro 

acadêmico-CAXIM se manifestou por email, apresentando sugestões.  

 Em dezembro de 2019, após várias reuniões, foi apresentada a proposta 

final pela profa. Fernanda Busanello (pres. do NDE), tendo em vista que a 

mesma se afastaria da FD em virtude de licença maternidade. 

 O prof. Dr. José Querino assumiu a presidência do NDE a partir de maio 

de 2020. Foram realizadas reuniões para as discussões a respeito da 

metodologia adequada para a realização da ampla discussão da proposta da 

matriz curricular junto à comunidade acadêmica da FD. Realizou-se a revisão 

da proposta, com vista a pequenas adequações. Foi solicitado pelo NDE à 

Direção da FD que defina Comissões para a apresentação de proposta para a 

regulamentação das atividades de extensão, atividades práticas do NPJ – 

estágio obrigatório e não obrigatório, atividades complementares e atividades 

de pesquisa. Neste sentido, o PPC será elaborado considerando a maior 

participação do corpo acadêmico da FD. Os Técnicos Administrativos Paulo 

Martins e Ariane Martins tem auxiliado nos trabalhos. 

 A matriz curricular apresentada para discussão atende às normas que 

regulam as Diretrizes Curriculares atuais, assim, trata-se de um curso com 

maior flexibilidade devido à redução dos pré-requisitos, foram suprimidos os 



eixos temáticos, e, inseridas as áreas de concentração, a fim de atender à 

articulação entre a graduação e os cursos de pós-graduação – PPGDA e 

PPGDP. Há a curricularização das atividades de extensão, conforme determina 

a Resolução CNE/CES nº 7/2018. O curso mantém 70% de disciplinas de 

formação profissional e comum, lembrando que este é o percentual máximo 

para tanto. 

 Assim, agradecemos ao trabalho de todos aqueles que tem participado e 

apoiado o NDE, e, muito especialmente ao prof. Pablo Malheiros, a Profa. 

Fernanda Busanello e a profa. Dra. Bartira Miranda – Diretora da FD, pela 

especial atenção ao trabalho necessário para a elaboração do novo PPC-FD. 

 

Junho de 2020. 

 

Prof. Dr. José Querino Tavares Neto – Presidente do NDE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


