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PRÓ-REITORIA DE 

GRADUAÇÃO

Coordenar as atividades de ensino de 

graduação na UFRN, nos seus aspectos 

acadêmicos e administrativos, por meio 

de ações integradas sistematizadas em 

política, programas e ações que  

englobam não só o ensino, mas o 

acesso e a permanência do aluno do 

curso de graduação.



LOCALIZAÇÃO DA PROGRAD
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ENSINO DE GRADUAÇÃO

• Nº DE CURSOS DE GRADUÇÃO

– Presenciais : 70

– Distancia     : 06

– Tecnológica: 02

Nº DE ALUNOS: 24265

– Presenciais : 21297

– Distancia     :   2870

– Tecnológica:       98



CDP/DAE (PROGRAD)

Assessoramento na elaboração e implantação 

dos PPC

Controle  e registro acadêmico dos alunos de 

graduação, desde do cadastro  até o registro de 

colação de grau – Sistema acadêmico SIGAA



PROGRAMAS E PROJETOS

PROGRAMA DE MONITORIA

Nº DE PROJETOS:174

Nº DE PROFESSORES:367

Nº DE ALUNOS: 362

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

Nº DE TUTORES/GRUPOS:11

Nº DE ALUNOS:117

PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE 

DO ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Nº DE PROJETOS:38

Nº DE PROFESSORES:95



PROGRAMAS E PROJETOS

PROJETO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA (PAPPROJETO DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA (PAP))

PROJETOS DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA (PEMPROJETOS DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA (PEM))

PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS DO 

ENSINO MÉDIO (PROCEEM)



PROGRAMAS E PROJETOS

PRODOCENCIAPRODOCENCIA

PIBIDPIBID

INCLUIR



PUBLICAÇÕES

COLEÇÃO PEDAGÓGICA (9 VOLUMES)COLEÇÃO PEDAGÓGICA (9 VOLUMES)

GUIA DE CURSOS DE GRADUAÇÃOGUIA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO

MANUAL DE PROCEDIMENTOS ACADÊMICOSMANUAL DE PROCEDIMENTOS ACADÊMICOS



FÓRUM DE COORDENADORESFÓRUM DE COORDENADORES

SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA (5 Eds)



EQUIPE

Pró-Reitora: Profª Virginia Maria Dantas de Araújo

Pró-Reitora Adjunta e Diretora do DAE: Profª Mirza M. Santos

Coordenadora Didático Pedagógica: Profª Lucia Santos

Assessoria Pedagógica: Maria Carmozi

Maria do Carmo

Angelina Sales

Elizama Cunha

Assessor Técnico : Nostradamos de Medeiros Lins

Vice Diretora do DAE: Maria Gorete de Lima Araújo



EQUIPE

CDP : Ivone, Christianne, Andreza, Juliana, Jean, 

Wendell

Sec PROGRAD: Lúcia , Juliana, Sonia

DAE: Isabel, Jussara, Artur, Tiago, Angelo, Adriano,

Eugenia, Graça Chaves, Idalino, Jean, Pablo,

Helena, Sandra, Eliane, Graça Santos, Vanessa,

Andressa, Francisco Silva, Erivan, Lenilda, Francisco

Santos, Ivanildo





Curso de Graduação

1 – Regular ou Temporário

2- Presencial, Semipresencial

ou a Distância.



Curso Regular:

Oferta permanente e sistemática

Acesso por meio de processo

seletivo ou por outras formas de

ingresso mediante convênio, por lei

ou por resolução interna



Execução, registro e controle

acadêmicos

Cabe:

Aos docentes

Às coordenações de cursos

Aos departamentos acadêmicos

Às unidades acadêmicas especializadas

À PROGRAD (coordenação geral).



Curso de Graduação:

Nome

Sede

Turno: M, T, N, MT, MN, TN, MTN

Modalidade: Bacharelado, Licenciatura, 

Formação Específica e tecnológica

Habilitação: ex: Letras Língua Inglesa e 

Lit e Letras Língua Portuguesa e 

Literaturas



Disposição ordenada de componentes

curriculares que constituem a formação

pretendida pelo PPC.

-Núcleo de carga horária e componentes

curriculares mínimos obrigatórios

-Disposta em níveis

ESTRUTURA CURRICULAR



Estrutura curricular

-Componentes curriculares obrigatórios 

e optativos

-Componentes curriculares eletivos

-Carga horária de atividades 

complementares < 20% e não pode ser 

substituída por disciplinas



Integralização curricular:

-Cumprimento da carga horária e

componentes curriculares mínimos

exigidos

-Prazo mínimo, médio e máximo

-Períodos de trancamento de

programa não contam no prazo

máximo



200 dias letivos (cem por período letivo)

PERÍODO LETIVO

São dois os períodos regulares

EX: 2009.1 e 2009.2

Períodos especiais  de férias

Ex: 2009.3 e 2009.4

CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO
(Resolução CONSAD)



Componentes curriculares

- codificação: Ex: FAR0007, NUT0001,

MUS0202

- Equivalência

- Pré-requisito

- Co-requisito

- Programa (caracterização, objetivos,

competências e habilidades, conteúdo,

metodologia, procedimentos de avaliação da

aprendizagem, referências)



Disciplinas

-Conjunto sistematizado de conhecimentos

-Ministradas por um ou mais docentes;

-Sob a forma de aulas;

-Carga horária semanal e semestral pré-

determinada

-Dentro do período letivo



Módulos:

-Caracterização análoga à disciplina

com exceção de:

. Não é quantificado por créditos

. Não requer carga horária semanal

pré-determinada



Blocos

-Composto de sub-unidades articuladas que

funcionam como módulos ou disciplinas

-Só é aprovado no bloco quem o for em todas as

sub-unidades

-Média do bloco é a média de todas as sub-

unidades

-Não aprovação no bloco implica a repetição de

todas as sub-unidades



Atividades acadêmicas específicas

Estágio

Trabalho de conclusão de curso

Atividades complementares

atividades de iniciação à pesquisa

atividades de iniciação à docência

atividades de extensão

produção técnica ou científica

outras



IRA
Cálculo do IRA

O Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), é o índice que representa a 

média global obtida pelo aluno em todo o seu curso, obtido pela seguinte 

fórmula:

i = n

 valor da nota no componente curricular  x  carga horária do 

componente curricular

i = 1

IRA =  _____________________________________________

i = n

 soma de todas as cargas horárias dos componentes curriculares

i = 1

Na fórmula, são contabilizados todos os componentes curriculares concluídos, 

seja com aprovação, reprovação por nota ou freqüência, como também os 

aproveitamentos. São excluídos do cálculo os componentes curriculares 

trancados, cancelados e dispensados, e as atividades complementares.



SIGAA

SISTEMA INTEGRADO  REGISTRO E CONTROLE 

ACADÊMICO da UFRN 

O professor se autocadastra - login e senha de acesso

SIGAA GRADUAÇÃO

Emissão do Diário de classe – responsabilidade do 

professor

Relação de alunos matriculados na disciplina

Freqüência de alunos : permitido até 25%de faltas



REGIME DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES

 Aluna gestante: 90 dias 

 Aluna adotante: 90 dias

 Aluno portador de afecções

 Participantes de congresso científico

 Participantes de competições artísticas ou 

desportivas



AVALIAÇÃO DA  APRENDIZAGEM

1-3 Unidades 

Nº de avaliações – decisão do professor

Pelo menos em uma das unidades - Uma avaliação 

escrita e individual

Discussão dos resultados em sala de aula

Resultado expresso em notas de 0 (Zero) a 10

Divulgação dos resultados até 10 dias úteis após a 

realização da ultima avaliação da unidade

Aprovação na disciplina: obtiver média parcial igual 

ou superior a 7,0 



APROVAÇÃO : MP igual ou superior a 7,0 

Média Parcial = 3,0 inferior a 7,0 – EXAME FINAL

Avaliação  Final

Média final (MF) = MP + EF/2

APROVADO _  MF igual a 5,0

REPROVADO _ MP menor que 3,0 e MF menor que 5,0



Quando o aluno não concorda com a 

nota da avaliação:

 Deve solicitar revisão da avaliação no prazo de 

até 3 dias úteis  após a divulgação do resultado

 A revisão é realizada por uma comissão formada 

por 3 professores da mesma disciplina ou de 

disciplinas correlatas



Quando o aluno não consta do diário 

de classe  do componente curricular 

emitido pelo SIGAA (TURMA VIRTUAL):

 O professor deve solicitar ao aluno  o 

“atestado de matrícula” onde consta a    

“matrícula” na referida disciplina. Emissão 

de um novo Diário de classe. 

Aluno consta na relação da 1ª 
avaliação e não consta da 2ª 

avaliação:

 O aluno pode trancar a disciplina até 
transcorridos 2/3 do período letivo.

O professor deve imprimir o diário por 
avaliação.



RECOMENDAÇÕES

 Aluno não deve assistir aula sem constar 

o nome da relação do SIGAA

(Decisão n. 536/2008-CG)

 No cronograma constante no 

programa do componente curricular, 

devem constar as datas das 

avaliações.

 O professor deve respeitar os prazos 

estabelecidos no Calendário 

Universitário



Resolução nº 106/2006 - CONSEPE

Calendário universitário 2009

www.prograd.ufrn.br

www.sigaa.ufrn.br

Emails: dae@ufrnet.br

mmsantos@ufrnet.br

Fone:32153216

91936112

http://www.prograd.ufrn.br/
http://www.sigaa.ufrn.br/
mailto:dae@ufrnet.br
mailto:mmsantos@ufrnet.br

