PROJETO PEDAGÓGICO
“A missão da UFRN, como instituição pública,
é educar, produzir e disseminar o saber universal,
contribuindo para o desenvolvimento humano e
comprometendo-se com
a justiça social,
a democracia e
a cidadania.”
Plano Geral de Gestão, 2007/2011, p. 27
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Característica de um Projeto Pedagógico
“caráter instrumental para o trabalho educativo,
tanto de análise como de proposta de ação,
surgido de um processo de reflexão ao se tomar
distância para a visão do objeto em foco: uma
escola, um curso, um segmento do curso”
(Marin, 1995, p. 76).
MARIN, A. J.. Projeto Pedagógico: um elemento estratégico para política de
educação. O Projeto Pedagógico do seu curso está sendo construído por você? Anais.
São Paulo: UNESP, 1995.

O Projeto Pedagógico é um instrumento intelectual, com
data e opções explícitas para sua execução. Opções
contínuas, fruto da reflexão prévia sobre o que se tem e
o que se deseja ter.

Característica de um Projeto Pedagógico
“A existência do projeto pedagógico é um
fator de garantia para que um conjunto de
temas
e
questões,
considerados
fundamentais na formação do alunado,
sejam
necessariamente
abordados,
mantendo-se eixos orientadores, ainda que
com as diversidades inerentes a diferentes
profissionais” (Marin, 1995, p. 78).
MARIN, A. J.. Projeto Pedagógico: um elemento estratégico para política de
educação. O Projeto Pedagógico do seu curso está sendo construído por você? Anais.
São Paulo: UNESP, 1995.

Característica de um Projeto Pedagógico
O Projeto Pedagógico será tomado como algo
que articula o currículo, conferindo a este
globalidade e tomando as ações e decisões
significativas do ponto de vista pedagógico.
Considerando o Projeto Pedagógico, como um
instrumento que viabiliza ações, ele deve ser
entendido como a carta de intenções de um
grupo, cuja reflexão o levou ao ponto de propor
diretrizes para o curso.

Característica de um Projeto Pedagógico
O projeto busca um rumo, uma direção.
É uma ação intencional, com sentido explícito,
com um compromisso definido coletivamente
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No Projeto Pedagógico do curso devem constar:
 as idéias que o articulam,
 o profissional a ser formado,
 os princípios que norteiam a formação do profissional e do
cidadão,
 as expectativas mantidas em relação ao aluno egresso,
 as atividades curriculares importantes para a formação
pretendida,
 a grade curricular que organiza as disciplinas,
 as formas de ensino eleitas pela equipe, traduzidas em
metodologias de ensino,
 as formas de avaliação do ensino, da aprendizagem e do
curso.
BICUDO, M.A.V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática:
concepções & perspectivas. São Paulo: UNESP, 1999. (Seminários & Debates).

ORIENTAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
INTRODUÇÃO
Mostra como o documento está organizado.

HISTÓRICO DO CURSO
Descreve o processo de criação do curso e o seu percurso até os
dias atuais.

DIAGNÓSTICO DO CURSO
Informa o número de professores e sua titulação, laboratórios,
bases de pesquisa, projetos desenvolvidos, etc.

JUSTIFICATIVA- dois aspectos devem ser considerados:
a) as necessidades advindas do avanço do conhecimento e da tecnologia, das
demandas da sociedade e de mercado, justificando a reformulação do
currículo;
b) a importância do novo projeto para a superação dos problemas mencionados
no diagnóstico do curso.

ORIENTAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
OBJETIVO DO CURSO
Fundamenta-se nas Diretrizes Curriculares Nacionais,
aprovadas pelo CNE, e na missão da Universidade.
PERFIL DO FORMANDO
As diretrizes deverão ser uma referência, mas os cursos
poderão fazer adaptações às demandas da sociedade e
realidade local.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES
São as referências para a organização dos conteúdos e
para a avaliação do ensino e aprendizagem.
Devem favorecer o perfil desejado para o formando.

ORIENTAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
ESTRUTURA CURRICULAR
As Diretrizes Nacionais Curriculares aprovadas pelo CNE devem
ser a referência para a organização e distribuição dos
conteúdos.

A estrutura curricular deve informar sucintamente:
a carga horária,
a organização dos conteúdos por período,
a localização e o significado do estágio,
a contribuição das atividades de cunho científico-cultural, etc.

Essa estrutura compreende:
organização dos conteúdos por período,
relação das disciplinas complementares,
quadros de equivalência entre currículo vigente e proposto, e vice-versa,
cadastros de disciplinas e de atividades de formação.

ORIENTAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
METODOLOGIA
Deve fundamentar-se na concepção de
aprendizagem e em princípios que a norteiam.
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e

Princípios basilares para o processo de formação
acadêmica:
interdisciplinaridade,
flexibilização,
relação teoria e prática,
indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.
AVALIAÇÃO
A dinâmica curricular requer um acompanhamento
constante para que se possa estabelecer uma relação
entre os princípios norteadores do projeto e a prática
desenvolvida, no sentido de se promover uma formação de
qualidade.

ORIENTAÇÕES DA PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
SUPORTE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO
De acordo com o diagnóstico do curso, são feitas algumas propostas de
superação das fragilidades existentes, podendo implicar:
no aumento do número de professores,
na melhoria das condições de infra-estrutura,
na maior capacitação pedagógica dos professores,
no aperfeiçoamento da gestão acadêmica,
na implantação ou melhor funcionamento da orientação acadêmica, etc.
RESULTADOS ESPERADOS
Enumerar os resultados que o projeto pretende alcançar, como:
melhoria do ensino;
interdisciplinaridade,
integração entre professores e alunos;
articular o ensino às atividades de pesquisa e extensão;
romper com a visão compartimentada do conhecimento;
realizar a avaliação da aprendizagem como um processo de superação das
fragilidades e de aperfeiçoamento do ensino, entre outros aspectos.
A enumeração desses resultados é importante, porque será uma referência
para a avaliação e o acompanhamento permanente do projeto.
BIBLIOGRAFIA
Seguir as normas da ABNT

DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA
RESOLUÇÃO CNE/CES, Nº 2, DE 18 DE JUNHO DE 2007

Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos
relativos à integralização e duração dos cursos de
graduação, bacharelados, na modalidade presencial

RESOLUÇÃO CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002

Institui diretrizes curriculares para a formação de
professores da Educação Básica, em nível superior,
curso de licenciatura, de graduação plena

RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002

Institui a duração e a carga horária dos cursos de
licenciatura, de graduação plena, de formação de
professores da Educação Básica em nível superior

DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA

ENADE
avalia
► o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos
programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos
respectivos cursos de Graduação

► o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias
ao aprofundamento da formação geral e profissional

► o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade
brasileira e mundial

DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA
DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA OS
CURSOS DE MATEMÁTICA, BACHARELADO E
LICENCIATURA

Competências e Habilidades
Estágio e atividades complementares

DOCUMENTOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO DE MATEMÁTICA

QUESTIONÁRIO

traçar o perfil dos estudantes dos cursos de licenciatura e
bacharelado em Matemática da UFRN (4º, 6º e 8º semestres)
Conhecer a opinião dos estudantes a respeito do ambiente
acadêmico em que realizam a sua formação
Consolidar informações para subsidiar a elaboração do PP com o
intuito de promover a melhoria das condições de ensino e dos
procedimentos didático-pedagógicos dos cursos

