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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO 

PROJETO  PEDAGÓGICO DO CURSO 

(ATUALIZAÇÃO/CRIAÇÃO) 
 

 

 

1. Solicite uma reunião de orientação com a equipe da Divisão de 

Acompanhamento de Cursos – DiAcom através do e-mail: 

acompanhamentodecursos@prograd.ufrn.br. 

 

2. Escolha o Modelo Oficial de PPC que se enquadra ao perfil do curso na página 

da PROGRAD. 

 

3. É possível obter maiores informações sobre os Conteúdos Legalmente 

Obrigatórios aqui.   

 

4. Neste documento é possível obter esclarecimentos sobre a definição das cargas 

horárias dos componentes curriculares.  

 

5. Disponibilizamos na página da PROGRAD um Modelo de Relatório para o NDE 

validar a bibliografia básica e complementar  que os cursos têm autonomia para 

utilizar. 

 

6. Ao finalizar a escrita do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) a versão completa 

em Word deverá ser submetida para análise da equipe da DiAcom através do 

Formulário Online para Submissão de Projeto Pedagógico de Curso. 

Ressaltamos que todas as versões de ajustes solicitadas pela equipe DiAcom 

também serão enviadas através deste Formulário Online. 

 

7. Apresentamos a seguir algumas orientações para elaboração do PPC no formato 

de documento digital acessível: 

o Layout: Formato Word (.doc); espaçamento 1,5; fonte Arial tamanho 12; 

tamanho do papel A4, margens 2,5 em todas as bordas. 

mailto:acompanhamentodecursos@prograd.ufrn.br
https://prograd.ufrn.br/documento.php?id=88859003
https://prograd.ufrn.br/documento.php?id=88859003
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2022042125191b10693892c9333dc19778/CONTEDOS_CURRICULARES_LEGALMENTE_OBRIGATRIOS_Atualizado_em_Fev-22.pdf
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2022209168d59810966603354087aa028c/Definio_das_Cargas_Horrias_dos_Componentes_Curriculares.docx
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2022209168d59810966603354087aa028c/Definio_das_Cargas_Horrias_dos_Componentes_Curriculares.docx
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/201907609845f7680011909ee7727e95c/Modelo_de_Relatrio_do_NDE_Validando_a_Bibliografia_do_Curso.doc
https://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/201907609845f7680011909ee7727e95c/Modelo_de_Relatrio_do_NDE_Validando_a_Bibliografia_do_Curso.doc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZxK49qBPpiNna8-HMAzyejutNbIDMZsFqqAfaAXvQ4wa7Yg/viewform?c=0&w=1


  
 

 

 2 

o Tabelas, gráficos, quadros e figuras precisam vir acompanhados de título 

e fonte. 

 

o Procure utilizar uma linguagem simples e clara. 

o Procure utilizar elemento para o seu propósito (itens de lista para listas, 

estilos de título para títulos, tabelas para dados tabulares, etc). 

o O Sumário já está formatado como hiperlink, dando acesso facilitado a 

cada seção do PPC. Lembre-se de ao final apenas atualizar a numeração 

das páginas. 

o Títulos e subtítulos já estão formatados seguindo a sequência hierárquica 

de estilos, garantindo assim a acessibilidade. 

o As tabelas e quadros presentes no Modelo já estão num formato 

acessível. Evite desconfigurá-las. Caso seja necessário inserir uma nova 

tabela ou quadro, utilize os recursos de acessibilidade para criá-las, 

buscando sempre evitar a mesclagem de células ou copiar tabelas de 

outro documento salvando-as como imagem. Além disso, recomenda-se 

utilizar tabelas somente para dados tabulares (que apresentam relação 

entre linhas e colunas). 

o As siglas, em sua primeira menção no texto, devem ser indicadas entre 

parênteses, sendo precedidas do nome por extenso. Ex: Pró-Reitoria de 

Graduação (PROGRAD). 

o Os textos que estão dentro das tabelas em cada seção do PPC servem 

apenas como orientação do que deve constar em cada item. Estas 

tabelas com orientações devem ser excluídas. Importante ressaltar que 

não é no interior destas tabelas que o texto do PPC deve ser escrito. 

o Não utilize caixas de texto em nenhuma situação, pois elas dificultam o 

processo de leitura por pessoas que utilizam tecnologias assistivas de 

leitores de tela. 

o Ao inserir uma imagem ou gráfico, escreva abaixo sua descrição, 

possibilitando uma compreensão clara, objetiva e acessível. 

Recomendamos que a legenda inicie com a indicação de “Descrição da 

imagem”. Para maiores informações sobre como descrever imagens, 

consulte o guia sobre “Boas Práticas para Elaboração de Relatórios” 

elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) e a Nota 

Técnica nº 21/2012 do MEC/SECADI/DPEE, de 10 de abril de 2012.  

Obs.: As imagens de logotipo e brasão que constam no Modelo já está 

com sua descrição inseridas em texto alternativo.  

https://proplan.ufrn.br/noticia.php?id=37240993
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10538-nota-tecnica-21-mecdaisy-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=10538-nota-tecnica-21-mecdaisy-pdf&Itemid=30192
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o Ao anexar arquivos evite o formato de imagens digitalizadas, pois estes 

são uma barreira para leitores de tela por inviabilizar a leitura. 

 

 

o Evite apertar a tecla “Enter” de forma indiscriminada. Em contrapartida, 

opte pelo recurso de “Inserir >> Quebra de página” ou o atalho “Ctrl + 

Enter”. Desta forma, o usuário com leitor de tela pode ir direto ao 

conteúdo da próxima página, sem precisar navegar por todas as linhas 

em branco  inseridas no documento. 

o Ao inserir um link em um documento digital, procure fornecê-lo com 

descrição que guiará o leitor à página da URL, evitando disponibilizá-la 

diretamente. 

o Evite disponibilizar informações importantes no cabeçalho ou no rodapé 

do documento, pois os leitores de tela não realizam a leitura dessas 

seções automaticamente. Notas de rodapé podem ser utilizadas, desde 

que tenham sido inseridas como notas e não apenas colocando-se um 

símbolo qualquer, como asteriscos ou pontos. 

o Se for necessário inserir notas explicativas, opte por colocar a sua 

indicação no interior do texto e o seu conteúdo como “Nota de Fim”, isto 

é, ao final do texto. Recomendamos a indicação da nota entre colchetes, 

utilizando a palavra “Nota”, seguida de sua numeração (Ex.: [Nota 1]). Na 

indicação da nota, deve-se inserir um link que irá levar o leitor ao 

conteúdo da nota no final do texto. A descrição (conteúdo) das notas de 

rodapé deverá se localizar no final do texto, em uma página separada do 

conteúdo do texto, e iniciada com a indicação “Página Notas de rodapé”. 

As notas virão seguindo a ordem de sua aparição e com a indicação da 

página em que elas se localizam, como no exemplo abaixo. Ao final do 

conteúdo da nota, deve-se inserir a informação do retorno da nota (ver 

exemplo abaixo), e um link de retorno para que o leitor volte 

automaticamente para a página que continha a indicação da referida 

nota. 

Exemplo: Página notas de rodapé 

Nota 1: “BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação 

Superior. Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de 

Bacharelado e Licenciatura. Brasília: MEC, SESu, 2010.”. 

RETORNO NOTA 1, PÁGINA 5 
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OBSERVAÇÃO: Para saber como inserir os links na indicação da nota 

(levando à sua descrição), e no conteúdo da nota (retornando ao ponto 

onde se encontra a indicação da nota no interior do texto), bem como 

outras informações sobre recursos de acessibilidade em documentos 

acesse a apostila “Acessibilidade Digital de Documentos”  produzido por 

Érica Guerra e Sidney Trindade do Laboratório de Acessibilidade da 

BCZM/UFRN. 

 

o Ao salvar o arquivo final em formato PDF, lembre-se de ativar os recursos 

de acessibilidade, ou seja, vá em “Opções” e selecione as seguintes 

caixas: 1. Marcas estruturais do documento para acessibilidade, 2. 

Compatível com PDF/A e 3. Otimizar para qualidade da imagem. 

 

 

https://lacessibilidade.bczm.ufrn.br/images/publicacoes/UFRN_Apostila_Acessibilidade_digital_de_documentos.pdf

