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Orientações para elaboração de Projeto Pedagógico de Curso

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o documento norteador da ação educativa do 
curso e explicita os fundamentos políticos, filosóficos, teórico-metodológicos, os objetivos, o tipo de 
organização, bem como as formas de implementação e avaliação do curso.  

A proposta  do  projeto  pedagógico  de  curso  (PPC)  deverá  ser  elaborada pela  unidade 
acadêmica responsável pelo curso, com a participação de outras unidades envolvidas, se for o caso. As  
disciplinas  de  responsabilidades  de  outras  Unidades  Acadêmicas  deverão  ter  a  aprovação  dos 
respectivos Conselhos Diretores, quanto às suas ofertas. 

A unidade  acadêmica  deverá  contemplar,  na  elaboração  do  projeto,  a participação  do 
corpo docente, bem como de representantes discentes e de técnico-administrativos. 

Os projetos pedagógicos dos cursos de graduação da UFG basear-se-ão no disposto na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº. 9.394 de 20/12/1996 e suas alterações e 
regulamentações, nas Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação (CNE), no Estatuto e 
Regimento e no Regulamento Geral dos Cursos de Graduação da UFG.  De acordo com o parecer 
CNE/CP  nº09/2001  e  orientações  da  SESu  os  PPC´s  de  licenciatura  e  bacharelado  devem  ser 
apresentados separadamente. 

O PPC, após a sua aprovação, só poderá ser alterado depois de 3 anos, se o curso estiver 
no ciclo avaliativo, ou 2 anos caso o curso não esteja no ciclo avaliativo.

A resolução do curso, publicada após a aprovação pelo CEPEC, deverá conter no anexo A 
o PPC e qualquer alteração deverá ser solicitado à PROGRAD com a nova versão do PPC.

O projeto  pedagógico  explicitará  o objetivo  do curso,  o  perfil  do  profissional  que se 
pretende formar e suas possíveis áreas de atuação e deve contemplar os seguintes capítulos: 

I – Apresentação do projeto 
a) área de conhecimento;
b) modalidade: presencial ou a distância;
c) grau acadêmico:bacharelado ou  licenciatura; 
d) título a ser conferido: bacharel ou licenciado;
e) curso;
f) habilitação;
g) carga horária do curso;
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h) unidade responsável pelo curso;
i) turno de funcionamento (presencial);
j) funcionamento do curso (para EAD);
l) número de vagas;
m) duração do curso em semestres (duração mínima e máxima); 
n) forma de ingresso ao curso.

Exposição de motivos (avaliação do currículo em vigor e justificativa de novo projeto de 
curso, conforme Regimento da UFG, para o caso de reformulação curricular de cursos já existentes ou 
justificativa de criação de novos cursos); 

II – Objetivos (gerais e específicos) 

III – Princípios norteadores para a formação do profissional 
a) a prática profissional; 
b) a formação técnica; 
c) a formação ética e a função social do profissional;

d) a articulação entre teoria e prática; 
e) a interdisciplinaridade. 

IV - Expectativa da formação do profissional 
a) perfil do curso; 
b) perfil do egresso; 
c) habilidades do egresso. 

V – Estrutura curricular  
a) matriz curricular, especificando nome da disciplina, pré ou co-requisitos, carga horária 

(teórica e/ou prática), natureza, núcleo e unidade responsável pelas disciplinas, discriminando àquelas 
de estágio curricular obrigatório e de tema variado (se houver);  

b)  quadro  com carga horária  de núcleo comum, núcleo específico  obrigatório,  núcleo 
específico optativo (quando houver) e núcleo livre; 

c) elenco de disciplinas com ementas, bibliografia básica (mínimo de três) e complementar 
(cujo número máximo de referências será definido pelo curso);

d) sugestão de fluxo curricular com as disciplinas por período letivo e, opcionalmente, a 
representação gráfica;

e) prática como componente curricular (para os cursos de licenciatura);
f)  atividades complementares (definição,  critérios para validação,  computo e registro das 

horas). 
VI - Política e gestão de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, baseando-se 

na Lei 11.788 de 2008 e nas resoluções CEPEC nº 766, 731 e 880.  O Regulamento de Estágio 
deve ser entregue diretamente na Coordenação de Estágio da UFG, não necessitando ser anexado 
ao processo do PPC. 

VII – Trabalho de conclusão de curso (definição - disciplina ou atividade orientada - e 
critérios); 

VIII – Sistema de avaliação do processo de ensino e de aprendizagem; 

IX - Integração ensino, pesquisa e extensão; 
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X - Política de qualificação docente e técnico-administrativo da unidade acadêmica; 

XI – Sistema de avaliação do projeto de curso;

XII – Referências;

XIII – Anexos.  

O projeto  pedagógico  de  curso  a  distância  deverá  discriminar  o  material  didático,  as  
ferramentas de comunicação, carga horária presencial e as formas de acompanhamento do aluno.

Documentação do PPC a ser entregue na Pró-Reitoria de Graduação

Novos cursos:
No mesmo processo de criação de curso, anexar o PPC elaborado de acordo com as orientações 

estabelecidas neste documento, acompanhado de: 

a) Resolução do CONSUNI de criação do curso;

b) Certidão de ata do Conselho Diretor que delibera pela aprovação do PPC;

c) Certidão de ata de cada um dos Conselhos Diretores de unidades acadêmicas que ministra(m) 
disciplina(s)  que  irão  compor  o  currículo  do  novo curso,  em que conste  expressamente  a 
anuência pela oferta da(s) disciplina(s). 

d) Nos campus onde não houver unidade acadêmica formalmente instituída, a certidão exigida no 
item 'c' poderá ser substituída por documento equivalente emitido pela coordenadoria de curso 
responsável pela(s) disciplina(s). 

e) Minuta de resolução que fixa o PPC;

f) Cópia digital do PPC e da minuta de resolução.

Cursos já existentes:
Encaminhar  o  PPC  elaborado  de  acordo  com  as  orientações  estabelecidas  neste  documento, 

acompanhado de: 

a) Portaria de autorização, reconhecimento ou renovação de reconhecimento do curso; 

b) Certidão de ata do Conselho Diretor que delibera pela aprovação do PPC;

c) Certidão de ata de cada um dos Conselhos Diretores de unidades acadêmicas que ministra(m)  
disciplina(s) que irão compor o novo currículo do curso, em que conste expressamente a anuência  
pela oferta da(s) disciplina(s). 

d) Nos campus onde não houver unidade acadêmica formalmente instituída, a certidão exigida no 
item 'c'  poderá ser substituída por documento equivalente emitido pela coordenadoria de curso 
responsável pela(s) disciplina(s). 

e) Minuta de resolução que fixa o PPC;

f) Cópia digital do PPC e da minuta de resolução.

Pró-Reitoria de Graduação/UFG 
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