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Projeto Pedagógico de Curso

Novo olhar para o ensino de 
graduação



Projeto Pedagógico de Curso

Confere identidade ao curso

Dá uma direção ao processo de 
formação acadêmica e profissional

É instrumento sinalizador e 
norteador  do fazer pedagógico do 
curso



Base Legal

 Constituição Brasileira 1988 – Art.207

 LDB 1996 – ART.72



A LDB e o ensino de graduação 
nas Universidades

Antes
 Currículos 

rígidos

 AUTONOMIA

Depois
 cursos com 

autonomia para 
elaborarem seus 
Projetos  
Pedagógicos



Diretrizes Curriculares Nacionais

 - Construídas coletivamente: 
representantes de cursos, de conselhos 
profissionais e do CNE/MEC

 - Instrumento legal que garante a unidade 
na diversidade



Currículos Mínimo
X

Diretrizes Curriculares Nacionais

Currículo Mínimo
 Rígidos
 Atemporais
 Uniformes
 Ênfase nas 

disciplinas

 DCNs
 Flexíveis
 Contextualizados
 Diversificados
 Ênfase na 

aprendizagem



Currículos Mínimo
X

Diretrizes Curriculares Nacionais

Currículo Mínimo
 Isolado / fim em si 

mesmo
 Ênfase na 

formação 
específica

DCNs
 Articulado à 

missão da UFRN
 Ênfase na 

formação 
generalista



Projeto Pedagógico de Curso

Diretrizes Curriculares 
Nacionais

Nova forma de aprender e 
de ensinar

Novo perfil de aluno e de 
professor



Projeto Pedagógico de Curso
Elementos constitutivos

 Substantivos
Histórico
Diagnóstico
Justificativa
Objetivos
Princípios
Perfil
Competências e 

habilidades
Metodologia

 Técnicos
Estrutura Curricular
Cadastro das 

disciplinas
Recursos para o PP 
Avaliação 
Resultados esperados
Bibliografia
Anexos



Projeto Pedagógico do Curso

Contextualização

 Histórico

 Diagnóstico

 Justificativa



Objetivo do Curso – Perfil do 
formando

Objetivo - O que se quer com o curso?
Perfil - Formação de um profissional cidadão:
- com conhecimento específico de sua 

área;
- com visão crítica da realidade;
- comprometido com a produção do 

conhecimento que venha atender às 
necessidades do processo de  avanço do 
conhecimento científico e tecnológico, às 
necessidades sociais e de mercado



Perfil do egresso

Competências
 ético-humanísticas

 políticas

 técnico-científicas

 auto-desenvolvimento



Princípios

 Interdisciplinaridade
 Flexibilização
 Articulação teoria/prática
 Indissociabilidade do ensino, 

pesquisa, extensão



Metodologia: compreende

 Organização dos conhecimentos na estrutura 
curricular

 Relação entre os procedimentos adotados na 
organização dos componentes curriculares e 
os princípios norteadores do Projeto.

 Prática pedagógica desenvolvida na execução 
do projeto



Componentes técnicos

 Estrutura curricular

 Condições para execução do Projeto

 Avaliação

 Resultados esperados



 Prática individual do professor
 Fragilidade na prática de 

planejamento  docente
 Forma de pensar a organização dos 

conteúdos
 Visão fragmentada do conhecimento 

(básico / profissionalizante; prático / 
teórico)

Projeto Pedagógico de Curso: 
dificuldades



Avaliação Regulação

P. P do Curso – Processo de 
Avaliação Permanente

Planejamento



Responsabilidade

Social

Integração:
Graduação e

Pós-Graduação Gestão

Planejamento

acadêmico

PP de Curso e qualidade acadêmica

Integração: 
ensino, pesquisa 
e extensão 



O ato de aprender é uma 
prática coletiva em que 

professor e aluno 
compartilham da construção  

do conhecimento


