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PORQUE...

... o avanço do conhecimento e da 
tecnologia
... as mudanças nas relações de produção e 
de trabalho

INCOMPATÍVEIS
Currículos rígidos (grade curricular)



LDB – ART. 72

AUTONOMIA DA 
UNIVERSIDADE
CURSOS DEFINEM SEUS 

CURRÍCULOS



CURRÍCULOS MÍNIMOS

DIRETRIZES CURRICULARES
NACIONAIS

Substituídos por



Currículo Mínimo

 Rígidos
 Atemporais
 Uniformes
 Ênfase nas 

disciplinas

DCN

 Flexíveis
 Contextualizados
 Diversificados
 Ênfase na 

aprendizagem



Currículo Mínimo

 Isolado / Um fim 
em si mesmo

 Ênfase na formação 
específica

D.C.N

 Articulado
 integrado à missão 

da universidade
 Ênfase na formação 

generalista



Projeto Pedagógico

PROJETO
(projetare)

 Ações planejadas em 
função de realidade 
futura.

 Construção e
(des) construção...

 Incompletude...



Princípios do PP

•Interdisciplinaridade

•Flexibilização

•Articulação teoria/prática

•Indissociabilidade: ensino, pesquisa, 
extensão



Projeto Pedagógico

Por que
Pedagógico

 Posicionamento político
 Trabalho coletivo
 Ensino focado em 

competências
 Novo perfil do professor 

(ensinar a aprender e 
aprender a ensinar)

 Novo perfil de aluno



Novo perfil do professor:

• Ação contextualizada
• Relação teoria e prática
• Ênfase na reflexão e no diálogo
• Ênfase no como aprender
• Prática interdisciplinar
• Nova forma de avaliar
• Aprendizagem focada no aluno



ESTRUTURA CURRICULAR

GRADE 



Estrutura Curricular

•Disciplina

•Módulo

•Bloco

•Atividade e formação 
acadêmica

Organização dos 
conhecimentos



Processo de Avaliação

•Avaliação do Projeto 
Pedagógico

•Avaliação do processo ensino-
aprendizagem



PPs-dificuldades encontradas

•Visão fragmentada do conhecimento

•Resistência à prática coletiva

•Resistência à nova concepção de currículo

•Fragilidade na formação pedagógica dos 
professores

•Problemas de infra-estrutura



Exigências para o funcionamento 
dos PPs

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

professores



PPs - avanços

•Auto avaliação dos cursos

•Atualização pedagógica dos professores

•Melhoria da qualidade das aulas

•Interdisciplinaridade

•Prática coletiva

•Articulação teoria/prática

•Redimensionamento dos estágios

•Avaliação do processo de ensino-aprendizagem



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


