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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI

UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

INSTRUÇÃO NORMATIVA CISAU 001, DE 01 DE ABRIL DE 2022

RESOLUÇÃO – CONSELHO DIRETOR-CISAU Nº 01/2022

Aprova a Instrução Normativa CONSELHO DIRETOR-CISAU Nº 01/2022 que dispõe sobre procedimentos
relativos à análise dos planos de ensino dos cursos de graduação no âmbito da Unidade Acadêmica de
Ciências da Saúde

 

O CONSELHO DIRETOR DA UNIDADE ACADÊMICA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (CISAU) DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ (UFJ), no uso das suas atribuições legais, estatutárias e
regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 07 de abril de 2022, tendo em vista o disposto na
Seção III do Regimento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, na
Resolução CONSUNI N°005/2021 que Dispõe sobre o Núcleo Docente Estruturante (NDE) dos Cursos de
Graduação da UFJ e dá outras providências e de acordo com o que foi aprovado na reunião ordinária do
conselho diretor da CISAU realizada no dia 31 de março de 2022,

 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º Aprovar a Instrução Normativa CONSELHO DIRETOR Nº 01/2022, que dispõe sobre
procedimentos e competências relativos à avaliação, conferência e emissão de pareceres quanto a adequação
e cumprimento das normas estabelecidas para elaboração dos planos de ensino elaborados pelos docentes no
âmbito da Unidade Acadêmica CISAU para serem aprovados pelo Conselho Diretor, na forma do anexo a
esta Resolução.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

Em 07 de abril de 2022.

Prof. Wagner Gouvêa dos Santos

- Diretor -
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INSTRUÇÃO NORMATIVA – CONSELHO DIRETOR Nº 01/2022

 
 

                                                                 Dispõe sobre procedimentos rela�vos à análise
dos planos de ensino dos cursos de graduação
da Unidade acadêmica de Ciências da Saúde e

emissão de pareceres quanto a sua adequação e
cumprimento as normas estabelecidas no RGCG.

 

SEÇÃO I

Da elaboração dos planos de ensino

 
 

Art 1º Todos os planos de ensino deverão ser elaborados pelo(s) docente(s) responsável(is) pela disciplina,
observando-se todas as orientações e instruções dispostas no Regimento Geral dos Cursos de Graduação
(RGCG) - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R, cumprindo os prazos determinados para o semestre letivo.

 

SEÇÃO II

Da entrega dos planos de ensino elaborados

 

Art 2º No prazo determinado no calendário acadêmico aprovado pelo CONSUNI e preferencialmente antes o
início do período letivo, o docente deverá entregar os planos de ensino elaborados e assinados na
coordenação de curso.

Art 3º As coordenações de curso encaminharão todos os planos de ensino das disciplinas estimadas no PPC
e dos núcleos livres ofertados para os seus respectivos NDEs para avaliação quanto a adequação e emissão
de pareceres consubstanciados para posterior apreciação em Reunião do Conselho Diretor da Unidade.

 

SEÇÃO III

Da análise dos planos de ensino e emissão de pareceres

 

Art 4º A análise dos planos de ensino deve levar em consideração as orientações da PROGRAD e seguir
o Art. 109 da RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R ou outra resolução vigente no âmbito da UFJ.

Art. 5º O NDE deverá emitir um parecer único relatando todos os planos de ensino do curso avaliados,
destacando o código e o nome da disciplina, o(s) nome(s) do(s) docente(s) responsável(eis) e se é favorável



01/07/22, 12:20 SEI/UFJ - 0011744 - Instrução Normativa

https://sei.ufj.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=13764&infra_sistema=… 3/3

ou não à aprovação dos mesmos pelo conselho diretor.

Parágrafo único: Os docentes que não enviarem os planos de ensino conforme modelo disponibilizado pela
PROGRAD, no prazo estipulado pelo NDE para emissão do parecer, não terão seus planos apreciados.

Art 6º Os pareceres deverão conter a data e ano de análise, bem como o semestre a que refere o parecer;

Art 7º O parecer poderá ser assinado apenas pelo presidente do NDE ou em conjunto com os membros que
emitiram os respectivos pareceres, a critério do NDE do curso de graduação.

Parágrafo único Os pareceres que forem assinados somente pelo presidente do NDE, deverão listar os
nomes de todos os pareceristas que participaram na avaliação dos planos de ensino.

Art 8º Os pareceres do NDE deverão ser enviados para a Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde no
primeiro dia útil após a semana de planejamento, prevista no calendário acadêmico.

 

SEÇÃO IV

Das disposições finais

Art 9º Esta Instrução Normativa complementa as “Diretrizes Institucionais previstas na Seção III do
Regimento Geral dos Cursos de Graduação (RGCG) - RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 1557R.

Art 10º Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da unidade Acadêmica de Ciências da
Saúde ou se necessário encaminhados para instâncias superiores competentes.

Art 11º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

 

Em 07 de abril de 2022.

Prof. Wagner Gouvêa dos Santos

- Diretor -

Documento assinado eletronicamente por WAGNER GOUVEA DOS SANTOS, Diretor, em 25/04/2022,
às 16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.u�.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0011744 e
o código CRC CFFAB8B7.
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