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ENSINO DE GRADUAÇÃO

• Nº DE CURSOS DE GRADUÇÃO
– Presenciais : 74  + 4 pós C&T

– Distância     : 08

– Tecnológica: 02

Nº DE ALUNOS: 26073

– Presenciais : 22344

– Distância     : 3729



CDP/DAE (PROGRAD)

Assessoramento na elaboração e implantação 
dos Projetos Pedagógicos de Curso- PPC

Controle  e registro acadêmico dos alunos de 
graduação, desde o cadastro  até o registro de 
colação de grau – Sistema acadêmico SIGAA



PROGRAMA DE MONITORIA
Nº DE PROJETOS:316
Nº DE PROFESSORES:985
Nº DE ALUNOS: 514

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET)

Nº DE TUTORES/GRUPOS:12
Nº DE ALUNOS:125

PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DO 
ENSINO DE GRADUAÇÃO 

Nº DE PROJETOS:111
Nº DE PROFESSORES:111



PROGRAMA PROGRAMA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA -- PAPPAP

PROJETO PROJETO DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA DE ESTUDOS DE MATEMÁTICA -- PEMPEM

PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE ESTUDOS 
DO ENSINO MÉDIO - PROCEEM



PRODOCÊNCIA PRODOCÊNCIA ((Programa de Formação de ProfessoresPrograma de Formação de Professores )

PIBID (PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à DocênciaPrograma Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência )

INCLUIR (Programa de Acessibilidade na Educação Superior )



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 À DOCÊNCIA (5 Ed)







Curso de Graduação

1 – Regular ou Temporário
 Oferta permanente e sistemática

 Acesso por meio de processo seletivo ou por 
outras formas de ingresso mediante convênio, 
por lei ou por resolução interna

2- Presencial, Semipresencial ou a
Distância.



Execução, registro e
controle acadêmicos

 Cabe:
 Aos docentes

 Às coordenações de cursos

 Aos departamentos acadêmicos

 Às unidades acadêmicas especializadas

 Aos Centros acadêmicos

 À PROGRAD (coordenação geral).



Modelos de formação

(art. 4º)

Ciclo único

Dois ciclos: 1º ciclo e 2º ciclo
Ciclo único e 2º ciclo: formação específica em seu

campo de conhecimento

1º ciclo: formação geral não profissionalizante,
opcionalmente complementada por ênfases
preparatórias para ingressos em cursos de 2º
ciclo

2º ciclo: recebem prioritariamente alunos já
graduados em 1º ciclo



Curso de Graduação (art. 5º):

Nome

Unidade de vinculação

Município-Sede
Exs: Direito - CCSA- Natal e Direito –
CERES - Caicó são cursos diferentes 
para todos os efeitos, com exceção 
do título do diploma



Matrizes curriculares

(art. 5º, 1§§ 1º a 3º.):
Curso + 

modalidade/habilitação/turno =

MATRIZ CURRICULAR
Ex1: ( Letras – CCHLA – Natal ) + licenciatura/língua 

espanhola/noturno

Ex2: ( Letras – CCHLA – Natal ) + licenciatura/língua 
portuguesa/noturno

Ex3: ( Letras – CCHLA – Currais Novos ) + licenciatura/língua 
espanhola/noturno



Vinculação do curso de 
graduação (art. 5º)

Um ou mais centros acadêmicos

Uma ou mais unidades acadêmicas
especializadas

Um ou mais centros acadêmicos em
conjunto com uma ou mais unidades
acadêmicas especializadas



Município-sede

É aquele onde 
predominantemente ocorrem as 

atividades do curso de 
graduação



Decisão de criação de 
curso

Cabe ao CONSEPE, com a definição de turno,
modalidade e habilitação (art. 10)

A criação ou extinção de modalidade, habilitação ou
turno em curso existente só pode ocorrer por
deliberação do CONSEPE, ouvidos o colegiado de curso e
o conselho de centro ou da UAE

Todas as alterações posteriores nos projetos
pedagógicos dos cursos devem ser aprovados no
colegiado do curso e na Coordenação Didático-Pedagógica
da PROGRAD (CDP/PROGRAD) – art. 30 e par. único

O CONSEPE delega à CDP toda essa função decisória
sobre os PP’s dos cursos



Projeto pedagógico (art. 28)

Planejamento estrutural e funcional

Objetivos, perfil, competências e 
habilidades, estrutura curricular, 
metodologia, avaliação, recursos 

humanos, infra-estrutura, gestão e 
avaliação, resultados esperados, 
acompanhamento de egressos. 



ESTRUTURA CURRICULAR

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 
(cont.)

Componentes curriculares obrigatórios e optativos 
(art. 14)

Componentes curriculares eletivos (art. 15) – cada 
curso define dentro do limite de 60 h e 240 h e o aluno 

só pode cursar fora da sede do seu curso com 
autorização expressa da Câmara de Graduação

Carga horária de atividades complementares < 20% e 
não pode ser substituída por disciplinas (art. 17)



Modalidades (art. 18):

Licenciatura

Bacharelado

Formação específica

Tecnológica



Integralização curricular:

Cumprimento da carga horária e componentes
curriculares mínimos exigidos (art. 21)

Prazo mínimo, médio e máximo (art. 22, caput, e §§1º,
2º) – prazo máximo não pode ser maior que 60% do
prazo médio

Períodos de trancamento de programa não contam no
prazo máximo (art. 22, § 3º)

Alunos que ingressam por outras formas de ingresso que
não sejam vestibular ou reingresso de segundo ciclo e
para os alunos que aproveitam componentes
curriculares, esse prazo máximo pode ser reduzido (PP e
CG)



-Notificação do prazo máximo no
cadastramento (art. 311, § 1º)

-Possibilidade de concessão de
prorrogação de prazo (art. 25, I e
II)



Matutino

Vespertino

Noturno

Matutino e Vespertino

Matutino e Noturno

Vespertino e Noturno

Matutino, Vespertino e Noturno



200 dias letivos (cem por período letivo)

PERÍODO LETIVO

São dois os períodos regulares

EX: 2011.1 e 2011.2

Períodos especiais  de férias
Ex: 2011.3 e 2011.4

A proposta de calendário para o ano seguinte deve ser encaminhada pela 
PROGRAD seis meses antes.



Proposta anualmente: obrigatória para o
vestibular e reingresso de segundo ciclo e
facultativa para as demais formas de ingresso

Vagas remanescentes: aproveitamento para
transferência voluntária ou reingresso (vagas
de abandono, efetivação de novo cadastro,
solicitação espontânea e falecimento) – até o
limite de 10% das vagas ofertadas no
vestibular.



 codificação: Ex: FAR0007, ECT0001, TUR0057

 Equivalência

 Pré-requisito

 Correquisito

 Programa (caracterização, objetivos, competências e
habilidades, conteúdo)

 Plano de curso (metodologia, procedimentos de
avaliação da aprendizagem, referências)



 levam-se em conta as conveniências
operacionais e o bom andamento dos cursos

 Não são automáticas nem compulsórias (pode
haver dois componentes iguais em tudo que
não sejam equivalentes)

 Não são necessariamente recíprocas

 Não são necessariamente encadeáveis



 Dois componentes equivalentes não podem
fazer parte da mesma estrutura curricular

 O aluno não pode se matricular em
componente se já cursou seu equivalente

 A equivalência entre os pré-requisitos
permite a matrícula no equivalente

 Podem ser globais ou específicas (estas
podem ter prazo de vigência)



-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



Não podem ser cadastrados, como
disciplinas, estágio, TCC e atividades
complementares

 até 20% da carga horária de uma
disciplina pode ser executada a distância,
desde que previsto no PP



Vinculada a departamento ou UAE.

Criação por solicitação de colegiado
do curso ou iniciativa do
departamento

Caracterização: código, nome, co-
requisitos, pré-requisitos, créditos,
carga horária e ementa.



Caracterização análoga à disciplina com
exceção de:

 Não é quantificado por créditos

 Não requer carga horária semanal pré-
determinada

 Não podem ser cadastrados, como
módulo, estágio, TCC e atividades
complementares



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



Quanto à participação de docentes e
discentes:

 Atividade acadêmica individual (CH doc = 0)

 Atividade de orientação individual (CH doc <
CH disc)

 Atividade especial coletiva (CH doc = CH
disc)



Quanto à função na estrutura curricular:

Estágio

Trabalho de conclusão de curso

Atividades complementares

Atividades integradoras de formação



pode ser realizado na comunidade em geral,
junto a pessoas jurídicas de direito público e
privado, pessoas físicas, extensão, monitoria,
pesquisa.

pode ser obrigatório ou não-obrigatório

envolve coordenador de estágio, orientador
de estágio e supervisor de campo

Presença de coordenador de estágio,
orientador de estágio e supervisor de campo



Produção acadêmica

Monografia, memorial, artigo científico
ou outra forma definida no colegiado do
curso

Desenvolvido individualmente



 atividades de iniciação à pesquisa

 atividades de iniciação à docência

 atividades de extensão

 produção técnica ou científica

 outras

São obrigatórias em todos os cursos de
graduação



Prevista no PPC como 
componente curricular obrigatórias 

ou optativos.



O período letivo é dividido em 3 unidades; essa
divisão pode ser flexibilizada para uma ou duas
divisões, por decisão do departamento ou UAE.

Escore: 0 a 10 com uma casa decimal

Tipos de avaliações: prova escrita, prova oral,
prova prática, trabalho de pesquisa, trabalho de
campo, trabalho individual, trabalho em grupo,
outros

 Pelo menos em uma das unidades, deve haver uma
prova escrita



obrigatória a divulgação do rendimento em 10 dias,
contados da última avaliação da unidade

Não pode ser realizada avaliação sem que o
rendimento escolar da unidade anterior tenha sido
divulgado, sob pena de possibilidade de anulação

Aluno pode solicitar revisão do rendimento escolar, no
prazo de 3 dias úteis

Professor não pode participar da banca, mas é ouvido

Aluno e professor podem recorrer da decisão da
banca

Aluno pode solicitar avaliação de reposição



Média de aprovação após 3ª unidade: 7,0

Média de reprovação após 3ª unidade: 3,0

Média entre 3,0 e 6,9: tem direito à
realização de exame final

Média final de aprovação após a 4ª prova:
5,0

Freqüência mínima para aprovação: 25%



1) REGULARES
Vestibular

Transferência compulsória

Transferência voluntária

Reingresso de segundo ciclo

Reingresso de graduado

Remoção

Reopção

Reintegração

Outras, definidas por convênio ou determinadas por lei



2) ESPECIAIS
Aluno especial

Aluno em mobilidade nacional

Aluno em mobilidade internacional

 Outras, provenientes de normas federais



Regime de exercícios domiciliares

Aproveitamento de estudos

Perfil inicial

Dispensa de componentes curriculares

Validação de atividades acadêmicas
específicas

Período letivo especial de férias



Ensino individual

Cancelamento de matrícula

Trancamento de matrícula

Trancamento de programa

Permuta de turno

Mudança de modalidade, habilitação ou
estrutura curricular



 Aluna gestante: 90 dias 

 Aluna adotante: 90 dias

 Aluno portador de afecções

 Participantes de congresso científico

 Participantes de competições artísticas ou 
desportivas

REGIME DE EXERCÍCIOS 
DOMICILIARES



REGIME DE EXERCÍCIOS 
DOMICILIARES

Professores elaborarão um programa especial 
de estudos .

conteúdos

metodologia a ser utilizada

tarefas

exigência do cumprimento das tarefas(prazo)

formas de avaliação



O professor se autocadastra - login e senha de acesso

SIGAA GRADUAÇÃO

Turma virtual

Preenchimento do  Diário de turma – responsabilidade do 
professor

Relação de alunos matriculados na disciplina

Freqüência de alunos : permitido até 25%de faltas













 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

Se a turma já estiver consolidada – Processo de 
Retificação de registros



Quando o aluno não consta do diário de
classe (Lista de alunos) do componente
curricular emitido pelo SIGAA (TURMA
VIRTUAL) após período de matrícula e
rematrícula :

 O professor deve solicitar ao aluno  o 
“atestado de matrícula” onde consta a    
“matrícula” na referida disciplina.



Aluno consta na relação da 1ª avaliação
e consta da 2ª avaliação ( s/local de
preenchimento):
 O aluno pode trancar a disciplina até 
decorridos 75% do período letivo.
O professor deve imprimir uma nova 
relação para a frequência.(aluno tranca e 
continua assistindo aulas)



 Aluno não deve assistir aula sem constar 
o nome da relação do SIGAA
(Decisão n. 491/2009-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



• A Câmara de Graduação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE),
• Considerando a otimização trazida pelo Sistema de Gestão das Atividades Acadêmicas, que reduziu a 

quantidade de erros administrativos que ocorriam na operacionalização de sistemas anteriores;
• Considerando que, com a matrícula on-line, o próprio aluno efetua sua matrícula e é responsável pelas 

escolhas que assim faz;
• Considerando as dificuldades trazidas a docentes, departamentos, coordenações de cursos e Pró-Reitoria 

de Graduação quando da aprovação de matrículas fora de prazo como expedição de novos diários de 
turma, contagem de percentual de faltas, dentre outros;

• Considerando a necessidade de organizar os processos administrativos, necessária ao fortalecimento 
institucional.

• RESOLVE:
• Art. 1º. A partir do período letivo 2009.2, somente serão deferidos processos de matrícula fora de prazo 

nas seguintes condições:
• I – o aluno passa à condição de concluinte no período letivo em curso com a operação da matrícula objeto 

do pedido;
• II – o aluno dependeu de outro processo ou procedimento para a realização da matrícula, que não foi 

executado sem que a isso desse causa;
• III – erro administrativo comprovado.
• § 1º. As matrículas somente serão efetivadas se houver vaga autorizada pelo departamento ou unidade 

acadêmica especializada.
• § 2º. No caso de erro administrativo, os responsáveis poderão responder pelos fatos que deram causa à 

ocorrência do erro, a serem apurados pela autoridade competente.
• Art. 2º. Esta decisão entre em vigor na data de sua publicação em Boletim, revogada a Decisão nº 

536/2008-CG de 01/04/2008
• Reunião Ordinária da Câmara de Graduação, em 04 de agosto de 2009.
• Mirza Medeiros dos Santos
• Presidente em exercício da Câmara de Graduação



Resolução nº 227/2009 - CONSEPE

Calendário universitário 2011

www.prograd.ufrn.br

www.sigaa.ufrn.br

Emails: dae@reitoria.ufrn.br

mmsantos@ufrnet.br

Fone:3215-3216

9193-6112


