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CONTEXTO E CENÁRIOS

Reestruturação e expansão da 
universidade pública:

desafio para a UFRN



O avanço do conhecimento e da 
tecnologia em um contexto de 

economia globalizada

grandes demandas para a 
universidade



Qual a posição da 
Universidade Pública

REAÇÃO ADESÃO



Por que reagir?
• A universidade tem tradição.

• A universidade não pode ser 
refém  das mudanças da sociedade 
e do mercado.

• A quantidade irá prejudicar a 
qualidade



Universidade



Por que aderir ?
A  universidade pública é parte da

sociedade que a institui.

• Para com a sociedade a universidade
tem um compromisso social.

• A universidade não pode ser excludente.

• Qualidade acadêmica é um dever do 
caráter público da instituição.



A UFRN como instituição pública

Assume a posição afirmativa:
reestruturar e expandir o 
ensino de graduação com 

QUALIDADE



QUALIDADE ACADÊMICA
Por quê?
Para que?

Como?

Planejamento Institucional
ferramenta indispensável



Avaliação

Planejamento

Regulação



Planejamento na UFRN

Planejamento
Institucional

Planejamento
Departamento

Projeto 
Pedagógico 

de Curso



Projeto Pedagógico
Institucional

• Missão da 
universidade

• Diretrizes
• Objetivos
• Política 

institucional

Cursos
• Objetivo do Curso
• Perfil
• Competências e 

habilidades 
• Organização dos 

conhecimentos
• Procedimentos 

pedagógicos 



Projeto Pedagógico do Curso

Indispensável à qualidade 
acadêmica e ao planejamento 

da ação docente



BASE LEGAL

LDB – CNE  (Artigo 72)
IES e cursos definem seus 

projetos pedagógicos



DIRETRIZES CURRICULARES

Substituem os currículos 
mínimos

(grades curriculares) 



O que muda com as
DIRETRIZES ?



Projetos Pedagógicos
nova concepção da graduação

CURSOS:
• Flexíveis
• Contextualizados
• Ênfase na aprendizagem
• Articulados
• Integrados à missão da universidade
• Ênfase na formação generalista



PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

Projeto
(projetare)

• Ações planejadas 
para uma 
realidade futura.

• Construção e
(des) 
construção...

• Incompletude...



Princípios
PP

Interdisciplinaridade

Flexibilização

Articulação 
teoria eprática

Indissociabilidade: 
ensino, pesquisa e 

extensão



• Posicionamento político

• Trabalho coletivo

• Ensino focado em 
competências

• Novo perfil do professor 
(ensinar a aprender e 
aprender a ensinar)

• Novo perfil de aluno

Por que
Pedagógico

?



Exigências para o funcionamento 
do Projeto Pedagógico

• Orientação acadêmica
• Compromisso dos gestores
• Trabalho coletivo dos professores
• Avaliação permanente do projeto
• Atualização pedagógica dos 

professores



PP processo de (des)construção

“A toda hora rola uma estória
Que é preciso estar atento

A todo instante rola um movimento
Que muda o rumo dos ventos

Quem sabe remar não estranha
Vem chegando a luz de um novo dia

O jeito é criar um novo samba
Sem rasgar a velha fantasia”

Paulinho da Viola
(Rumo dos ventos)


