MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - IFMA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2/2021 PRENAE/REITORIA/IFMA

2 de dezembro de 2021

Estabelece os instrumentos e procedimentos de
avaliação para ﬁns de criação e reformulação de cursos
conforme Resolução CONEPE N° 18, de 7 de junho de
2021
O PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS, no uso de suas atribuições
legais e conforme Art. 44 da Resolução N° 02, de 1 de setembro de 2021 do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, que aprova o regulamento para criação, reformulação, desativação temporária,
reabertura e extinção de cursos técnicos e de graduação, RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer os instrumentos e procedimentos para ﬁns de criação e reformulação de cursos
técnicos e de graduação no IFMA conforme Resolução N° 02, de 1 de setembro de 2021 do Conselho
de Ensino, Pesquisa e Extensão.
Art. 2º O processo de criação e reformulação de cursos no IFMA deve seguir o que determina a
Resolução CONEPE N° 02, de 1 de setembro de 2021, dividindo-se em etapas, conforme natureza:
I. Criação de cursos:
a) Elaboração da Proposta de Criação de Curso;
b) Elaboração e aprovação do PPC
II. Reformulação de curso:
a) Alteração de Projeto Pedagógico do Curso e sua aprovação.
Art. 3º Para criação e reformulação de curso deverão ser observados os ﬂuxos do processo eletrônico
instituídos pela Portaria Reitoria Nº 4.149/2021 e estabelecidos no Sistema Único de Administração
Pública (SUAP).
Art. 4º A Proposta de Criação de Curso consiste na apresentação da pertinência, relevância e
viabilidade do curso em conformidade com a lei de criação dos institutos federais.
§ 1º Fica estabelecido o modelo de Proposta de Criação de Curso conforme Anexo I, que deverá
resultar em um documento formal, detalhado com todas as informações necessárias para embasar a
tomada de decisão quanto à criação de cursos.
§ 2º A Proposta de Criação de Curso deverá ser elaborada pela Comissão de Criação de Curso
designada pelo Diretor-Geral nos termos da Resolução CONEPE N° 02/2021 e submetida à
apreciação do Conselho Diretor do Campus.
Art. 5° A segunda etapa do processo de criação de cursos técnicos e de graduação se constitui na
elaboração e aprovação do PPC com a observância do disposto nos parágrafos que seguem.

§ 1º Ficam estabelecidos os Instrumentos de Avaliação do Projeto Pedagógico de Curso Técnico
(Anexo II) e de Graduação (Anexo III) que deverá ser preenchido por pedagogo ou Técnicos em
Assuntos Educacionais da equipe pedagógica do Campus ou de outro Campus que tenha o mesmo
curso ou aﬁm e o modelo do parecer estará disponível no SUAP.
§ 2º Fica estabelecido o Instrumento de Avaliação in loco e relatório com parecer a serem aplicados
pela Comissão Técnica de Avaliação somente para os cursos de Graduação conforme Anexo IV.
§ 3º Fica instituído o guia para elaboração e reformulação de Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação na forma do Anexo V.
§ 4º O Guia para elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos Técnicos será disponibilizado pela
DETEC/Prenae após aprovação das Diretrizes Institucionais para tais cursos.
Art. 6° Os Instrumentos de Avaliação de Projeto Pedagógico de Curso de que trata o parágrafo § 1º
do artigo 5º é o conjunto de requisitos necessários para sua aprovação e será aplicado para criação e
reformulação de cursos.
§ 1º Não será atribuída nota ou conceito no Instrumento de Avaliação de Projeto Pedagógico de
Curso, no entanto, o não atendimento, na íntegra, de todos os requisitos (exceto, os indicados “não se
aplica”), é impeditivo para a continuidade da avaliação do curso.
§ 2º Caso os requisitos não sejam atendidos na íntegra, o pedagogo ou TAE deverá comunicar à
Comissão de Criação ou reformulação a necessidade de ajustes para providências aﬁm de garantir a
continuidade da avaliação do curso.
§ 3º O processo de ajustes poderá ser repetido quantas vezes necessário, até que se tenha a versão
ﬁnal do Projeto Pedagógico do Curso para envio à Prenae.
§ 4º O parecer favorável na avaliação do Projeto Pedagógico do curso, de que trata o caput do artigo,
é pré-requisito para a avaliação in loco para os cursos de graduação.
Art. 7° A avaliação in loco será realizada por Comissão Técnica designada pelo Diretor-Geral,
composta por servidores de outros campi, nos termos da Resolução CONEPE N° 02/2021.
§ 1º O instrumento de avaliação para implantação de curso de graduação tem como objetivo veriﬁcar
a existência de condições mínimas de funcionamento dos três primeiros semestres para os cursos de
graduação - Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura -, de forma a assegurar a qualidade do ensino
ofertado aos discentes.
§ 2º O instrumento de avaliação utilizado na visita in loco será aplicado levando em consideração três
dimensões, a saber: organização didático-pedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura.
§ 3º O cálculo utilizado para obter o conceito do curso considerará os seguintes pesos atribuídos às
três dimensões do instrumento de avaliação:
I. a dimensão 1 (Organização Didático-Pedagógica) com peso 40;
II. a dimensão 2 (Corpo Docente e Tutorial) com peso 20; e
III. a dimensão 3 (Infraestrutura) com peso 40.
Art. 8° No processo de ﬁnalização dos trabalhos de avaliação in loco de cursos, a Comissão Técnica
deverá emitir parecer ﬁnal da avaliação, sendo observados os seguintes parâmetros:
I. Se o curso obtiver nota menor que 3 (três), sua implantação não será recomendada;
II. Se o curso obtiver nota entre 3 (três) e 5 (cinco) e constar alguma recomendação da comissão, sua
indicação para implantação será com ressalva;
III. Se o curso obtiver nota entre 3 (três) e 5 (cinco) e não constar recomendações da comissão, sua
indicação para implantação será sem ressalva.
§ 1º A Comissão Técnica encaminhará ao campus o relatório com o parecer ﬁnal da avaliação da
visita in loco com as considerações e recomendações.

§ 2º Na existência de recomendações o campus deverá juntar aos autos do processo o cronograma
para atendimento das recomendações dentro dos 3 primeiros semestres do curso.
Art. 9º Sempre que necessário os Departamentos da Prenae coordenados pela Diretoria de Educação
farão a atualização dos documentos anexos desta Instrução Normativa mantendo publicada a versão
mais atualizada no site da Prenae e informando aos Campi a cada atualização.
Art. 10. Os cursos técnicos e de graduação com processo de criação ou reformulação protocolados
anterior a aprovação da Resolução N° 02, de 1 de setembro de 2021 do Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão seguirão sua tramitação normal conforme procedimentos anteriores.
Art. 11. Os casos omissão serão dirimidos pela Diretoria de Educação da Prenae.
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ANEXO I: MODELO DE PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE CURSO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Campus [NOME]

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO CURSO DE [NOME DO
CURSO]

Cidade
Ano

Comissão de Criação do Curso
(Portaria N° XX, de [dia] de [mês] de [ano])

Elencar nomes

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
Neste item, devem figurar informações sobre:
• história do IFMA, ressaltando o Plano de Expansão da Educação Profissional.
• história do campus (documento de criação, série histórica dos cursos, enfocando
os cursos regulares e de extensão, nas modalidades presencial e a distância, como
também eixos tecnológicos e áreas de atuação).
Para os dados quantitativos, pede-se o uso de tabelas e gráficos, além do texto
analítico, de forma a contribuir com a sua compreensão.
Sugestão de pesquisa:
• Portal IFMA: http://portal.ifma.edu.br/
• Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 - Institui a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência
e
Tecnologia
e
dá
outras
providências.
Link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm

2. AMBIENTE DE ESTUDO
Neste item, registrar os seguintes pontos:
a) informações acercada região administrativa na qual o município está inserido:
• municípios que compõem a região;
• área da região;
• demografia (dados obtidos no IBGE);
• dados sobre o campus;
• correlação com a missão do IFMA.
b) apresentação de:
• dados referentes à população da região (dados apresentados por município) e do
estado do Maranhão, relativos à idade, sexo, gênero, renda per capita, estado civil,
escolaridade, empregabilidade, tipo de família;
• análise comparativa dos números percentuais da região e do estado.
Recomenda-se:
• Criação de gráfico comparativo - Taxa Proporcional da População – Região
Geoadministrativa (pode ser o gráfico do tipo pizza).
• Criação de quadro - Taxa proporcional de população por região administrativa.

3. DEMANDA PARA O CURSO
Neste item deve-se apresentar de onde surgiu a demanda para o curso. Se foi
requisitado pela comunidade, identificado por meio de estudo ou outros meios. Deve ser
apontado como o campus fez a verificação da demanda com a apresentação dos dados.

2.1. Candidatos em potencial

•
•

•

•
•

•

Neste item, deve-se:
Conceituar a expressão candidatos em potencial;
Para a criação de cursos técnicos integrados e concomitantes, calcular o percentual
de candidatos em potencial, a partir do número de alunos matriculados no 9º ano
– ensino fundamental. Esse cálculo deve ser feito por região e por município;
Para a criação de cursos técnicos subsequentes e de graduação, calcular o
percentual de candidatos em potencial, a partir do número de alunos matriculados
no 3º ano - ensino médio;
Esse cálculo deve ser feito por região e por município;
Para a criação de cursos de Licenciatura, com relação aos docentes, apresentar:
o quantidade por área de atuação;
o percentual com formação específica na sua área de atuação.
Proceder à análise dos percentuais obtidos. Essa análise deve ser efetuada por
região e por município.

Recomenda-se elaborar gráficos dos percentuais por região e por município, levando
em consideração o último ano.
2.2. Mapeamento de cursos na região
Neste item, deve-se:
• Explicitar o propósito do mapeamento de cursos (evitar a oferta de cursos já
existentes);
• Realizar o levantamento da oferta de cursos na região em que o campus está
inserido;
• Elaborar o quadro da oferta dos cursos na região de abrangência do campus, com
os seguintes elementos: nome da instituição, modalidade de ensino, nível de
ensino.
3. ALINHAMENTO DO CURSO AO MUNDO DO
AGLOMERADOS PRODUTIVOS E CULTURAIS LOCAIS

TRABLHO

E

3.1. Mercado de trabalho
Neste item, recomenda-se figurar:
• Levantamento de empresas de pequeno, médio e grande porte presentes na região
(levantamento por município);
• Levantamento do número de pessoas empregadas na região (levantamento por
município);
• Levantamento do índice de desemprego;

•
•
•
•

Levantamento do índice de empregos disponíveis;
Levantamento do índice de trabalhadores informais;
Análise comparativa dos dados levantados acerca das empresas e das pessoas
empregadas;
Levantamento da necessidade de mercado de trabalho.

Recomenda-se ainda:
•
•
•

•

Criação de gráfico dos percentuais de empresa x ocupação da região;
Criação de quadro - Número de pessoas ocupadas por região administrativa;
Utilizar as informações contidas na Relação Anual de Informações Sociais RAIS, instrumento de coleta de dados, instituído pelo Decreto nº 76.900, de
23/12/75 que tem por objetivo o suprimento às necessidades de controle da
atividade trabalhista no País, o provimento de dados para a elaboração de
estatísticas do trabalho e a disponibilização de informações do mercado de
trabalho às entidades governamentais;
Levar em consideração o último triênio na elaboração de gráficos, tabelas e
quadros.

3.2. Produto Interno Bruto (PIB)
Neste item, deve-se:
• Definir PIB;
• Identificar o PIB da região na qual o campus está inserido, o PIB do estado do
Maranhão e fazer a comparação entre ambos;
• Levar em consideração, na análise do PIB, os seguintes parâmetros:
o a) Agropecuária (Setor Primário)
o b) Indústria (Setor Secundário)
o c) Serviços (Setor Terciário).
Recomenda-se criar quadro comparativo, levando em consideração o último triênio.
3.3. Atividade produtiva
Neste item, deve-se:
• Fazer levantamento das principais atividades produtivas na região, nos últimos
três anos, utilizando o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, órgão federal que subsidia o governo na elaboração de políticas de
emprego e salário, assim como nos estudos sobre o mercado de trabalho;
• Analisar as três atividades mais representativas da região, por município.
3.4. Aglomerados Produtivos Locais

Neste item, deve-se identificar as aglomerações produtivas para os municípios da região
do campus com o objetivo de identificar quais os setores que mais geram emprego. Essas
informações podem ser buscadas no DataViva (http://dataviva.info/pt/) e IBGE.
Recomenda-se a construção de tabela com os setores que mais geram emprego em todos
os municípios que compõem a região e a apresentação dos Tree Maps (figuras que
mostram a porcentagem na geração de emprego formal de cada setor na economia,
gerados automaticamente no dataviva) agregados por setor e desagregados por setor.

4. ALINHAMENTO INSTITUCIONAL DO CURSO
Neste item deve-se apresentar a compatibilidade do curso com os eixos
tecnológicos ofertados no Campus e com a previsão da verticalização do ensino bem
como compatibilidade dos objetivos do curso com os objetivos e finalidades do Instituto,
com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e com o Projeto Pedagógico
Institucional (PPI).
5. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA
Neste item deve-se explicar, em complemento ao que é solicitado para a escrita
do PPC, enfatizando a viabilidade, sustentabilidade e qualidade do curso: nos três
primeiros semestres, no caso de graduações no primeiro ano, no caso de curso técnico.
Disponibilidade de profissionais técnico-administrativos do registro escolar ou
acadêmico, laboratórios, núcleo pedagógico, biblioteca, informática, dentre outros:
explicar como viabiliza ações escolares ou acadêmicas e atende às necessidades
institucionais, do curso a ser implantado e dos demais cursos.
Disponibilidade de profissionais docentes para formação básica e específica:
explicar como viabiliza ações escolares ou acadêmicas e atende às necessidades
institucionais, do curso a ser implantado e dos demais cursos.
Espaço de trabalho para o coordenador: explicar como viabiliza as ações
acadêmico administrativas, possui equipamentos adequados, atende às necessidades
institucionais, permite o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe
de infraestrutura tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho.
Sala coletiva de professores: explicar como viabiliza o trabalho docente, possui
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de
docentes, permite o descanso e atividades de lazer e integração e dispõe de apoio técnicoadministrativo próprio e espaço para a guarda de equipamentos e materiais.
Salas de aula: explicar como atendem às necessidades institucionais e do curso,
apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias
da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas,
flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas situações de
ensino-aprendizagem, e possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente
exitosa.

Laboratórios didáticos: explicar como atendem às necessidades do curso de
acordo com as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança; apresentam
conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos
de tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem
desenvolvidas; possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes
com os espaços físicos e o número de vagas; havendo, ainda, avaliação periódica quanto
às demandas, aos serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, sendo os resultados
utilizados pela gestão acadêmica para planejar o incremento da qualidade do atendimento,
da demanda existente e futura e das aulas ministradas. Caso não possua toda a estrutura
necessária, apresentar o plano de expansão desta estrutura.
5.1. Corpo Docente
Listar o quadro docente, a necessidade de contratação (se for o caso) e previsão de carga
horária.
5.2. Corpo Técnico Administrativo
Listar quadro de técnicos administrativos e a necessidade de contratação (se for o caso),
inserir tabela.
5.3. Infraestrutura
5.3.1. Disponível
Inserir tabela com a infraestrutura disponível.
5.3.2. A ser implantada
Inserir tabela com a infraestrutura a serem implantados indicando a previsão de
entrega/aquisição.
5.4. Biblioteca
5.4.1. Acervo disponível
Inserir tabela separando o acerto por período do curso.
5.4.2. Acervo a ser adquirido
Inserir tabela e indicar programação para aquisição.
6. SUPORTE PARA EAD (somente para os cursos nesta modalidade)
Neste item disponibilidade das condições necessárias aos polos de apoio
presencial, quando se tratar de cursos à distância, observando os requisitos legais e
normativos vigente para a modalidade.
7. NÚMERO DE VAGAS
Neste item deve-se indicar o número de 40 vagas, caso seja diferente, explicar em
qual critério está fundamentado o número de vagas definido para o curso – estudos
periódicos, quantitativos e qualitativos? Pesquisas com a comunidade acadêmica?
Evidenciar que estes estudos comprovam a adequação do número de vagas à dimensão

do corpo docente – e tutorial, na modalidade a distância, e às condições de infraestrutura
física e tecnológica para o ensino e a pesquisa.

8. REFERÊNCIAS

ANEXO
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS MÍNIMOS E OBRIGATÓRIOS
REQUISITO
1. O curso proposto consta no Catálogo dos Cursos Técnicos (para
cursos técnicos) ou dos Cursos Superiores de Tecnologia (para cursos
de tecnologia) do Ministério da Educação - MEC ou possui Diretrizes
Curriculares Nacionais (para os cursos de Bacharelado e
Licenciatura)?
2. O campus atende ao que estabelece o Decreto N° 9.235, de 15 de
dezembro de 2017, em seu Art. 40, § 3º? (Aplica-se apenas para os
cursos de Bacharelado)
3. A implantação do curso proposto (quantitativo, nível e modalidade)
está prevista no PDI do campus ou será inserida na revisão do PDI?
(Não se aplica ao campus com sua primeira oferta de curso)

Sim
Não
Sim
Não
NA
Sim
Não
NA
Sim

4. O campus possui docente para assumir a Coordenação do Curso?

Não
NA

5. O curso (para cursos de graduação) apresenta Núcleo Docente
Estruturante (NDE) formalizado em Portaria assinada pelo diretorgeral do campus?
6. O campus possui Comissão Permanente de Avaliação- CPA (para
cursos de graduação) formalizada em Portaria assinada pelo diretorgeral?

Sim
Não
NA
Sim
Não
NA
Sim

7. A biblioteca possui como responsável um servidor efetivo?
8. O campus possui servidor efetivo responsável pelo apoio TécnicoPedagógico?
9. O setor de controle acadêmico tem servidor técnico-administrativo
responsável para operacionalizar o sistema acadêmico da instituição?
10. O campus disponibiliza aos discentes, pelo menos, um laboratório
de informática com acesso à Internet como ferramenta auxiliar no
processo de ensino e aprendizagem?
11. O campus dispõe de servidor (docente ou técnico-administrativo)
responsável pela gestão do Ensino para operacionalizar o sistema de
gestão docente no campus?

Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Não

Cidade e data

Nome e assinatura dos membros da Comissão de Criação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

ANEXO II
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS TÉCNICOS
Este instrumento possui itens estruturais mínimos obrigatórios que todos os Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio deve possuir.

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO TÉCNICO
Campus
Curso Técnico
Modalidade de oferta
Forma de oferta
Local/Data

PPC contempla

Itens estruturais
do PPC
1. Identificação do
Curso

Descrição
a.
b.
c.
d.
e.

Denominação do Curso.
Eixo Tecnológico.
Modalidade de oferta.
Forma de oferta (Integrada, Concomitante ou Subsequente ao Ensino Médio).
Título acadêmico conferido.

Sim

Não

Precisa de
ajustes

Não se
aplica

f.
g.
h.
i.
j.
k.

Itens estruturais do
PPC
2. Apresentação do Curso

Turno de funcionamento (matutino, vespertino, noturno) prevê a alternância de turnos.
Número de vagas por processo seletivo.
Regime de matrícula (anual ou semestral).
Carga horária total do curso (em horas/aula e em horas/relógio)
Tempo mínimo e máximo para integralização do curso.
Atos autorizativos do curso (caso seja proposta de reformulação).

PPC contempla

Descrição

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

a. Caracterização breve do curso, explicitando o contexto de criação e
funcionamento do curso.
b. Razões que motivaram a reformulação do PPC (em caso de reformulação).
c. Atos autorizativos do curso: Resolução de aprovação e reformulações anteriores
(em caso de reformulação).
d. Data a partir da qual as modificações feitas no PPC entrarão em vigor (em caso
de reformulação).

Itens estruturais do
PPC
3. Justificativa

PPC contempla

Descrição
a. Justifica a importância da oferta do curso a partir da realidade local, regional e
nacional, demonstrando sua relevância social e acadêmica.
b. Fundamenta-se em prospecção da realidade que explicitem as demandas de
natureza social e econômica para criação do curso.
c. Explicita dados relativos aos arranjos socioprodutivos e culturais locais,
apontando aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais e educacionais.
d. Informa que o planejamento da oferta do curso está previsto no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI.

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

e. Demonstra as condições objetivas de continuidade da oferta e está em
conformidade com os objetivos e metas estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).
Demonstra compatibilidade com os eixos tecnológicos ofertados no Campus e
com possibilidade de verticalização entre os Cursos Técnicos e Superiores.

f.

PPC contempla

Itens estruturais do
PPC
4. Objetivos
4.1 Geral
4.2 Específicos
Devem expressar aquilo que a
Instituição propõe alcançar
por meio do Curso.

Descrição

b.
c.

f.
g.
h.

5. Requisitos e formas de
acesso

Não

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

a. Objetivos estão formulados de forma que iniciam diretamente com o verbo no

d.
e.

Itens estruturais do
PPC

Sim

infinitivo, sem preâmbulos ou textos introdutórios.
Objetivos apresentam compatibilidade com os objetivos e finalidades do
Instituto, com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e com o Projeto
Pedagógico Institucional – PPI.
Objetivo geral está em consonância com a finalidade geral do curso e a missão
institucional.
Objetivo geral está coerente com a formação para o exercício da cidadania.
Objetivos específicos demonstram o compromisso social com a formação de
cidadãos.
Objetivos específicos estão em consonância com o perfil profissional do egresso.
Objetivos específicos estão relacionados às especificidades do curso, conforme
a proposta pedagógica apresentada.
Objetivos específicos apontam para a compreensão do mundo do trabalho, da
escola e sua relação com o desenvolvimento social e tecnológico do pais, visando
a emancipação dos sujeitos.

PPC contempla

Descrição
a. Especifica as formas de ingresso primárias (seletivos) e secundárias
(transferências).

Precisa de
ajustes

Não se
aplica

Itens estruturais do
PPC
6. Perfil profissional
conclusão

de

A composição do perfil deve
ser orientada pelo que consta
no Catálogo Nacional de
Cursos
Técnicos
e
contemplar também aspectos
que caracterizam a formação
humana integral do ser
humano.
6.1 Áreas de atuação do
egresso

PPC contempla

Descrição

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

a. Apresenta coerência com os objetivos do curso.
b. Considera saberes e conhecimentos inerentes ao exercício profissional.
c. Considera a compreensão do contexto histórico, científico, tecnológico, político
e social.
d. Considera a utilização responsável de recursos naturais e tecnológicos.
e. Observa o compromisso social com a formação de cidadãos: respeito à
diversidade, à ética, à solidariedade, à liberdade, à justiça e à democracia como
valores; autonomia intelectual; postura crítica, reflexiva e transformadora.
f. Contempla o perfil do profissional constante no Catálogo Nacional de Cursos
Técnicos – CNCT.
a. Indica as áreas e/ou campos de atuação profissional.

PPC contempla

Itens estruturais do
PPC

Descrição

7. Organização Curricular

a. Está em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e com o Projeto
Político Pedagógico – PPP do Campus.
b. Explicita as legislações que amparam a proposta pedagógica do curso.
c. Contempla a articulação entre as dimensões estruturantes da formação humana
integral: trabalho, ciência, cultura e tecnologia.
d. Prevê como serão desenvolvidos conteúdos referentes à educação ambiental;
educação alimentar e nutricional; direitos humanos, prevenção de todas as formas de
violência contra a criança, o adolescente e a mulher; história e cultura afro-brasileira

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

e.
f.
7.1 Orientações
Metodológicas

a.
b.
c.
d.
e.

7.2 Prática Profissional
Integrada

a.
b.

7.3 Estágio Profissional
Supervisionado

c.
d.
a.
b.

A composição deste item
deve orientar-se pela
Resolução nº 122/2016 –
IFMA, que aprovou as
normas para o estágio.

7.4 Matriz Curricular

c.
d.
e.
f.
g.
a.
b.
c.

e dos povos indígenas brasileiros; e a exibição de filmes de produção nacional (para
os cursos na forma Integrada ao Ensino Médio).
Explicita a estrutura curricular adotada (série anual ou módulo).
Explicita o total da carga horária, o tempo da hora-aula adotada e o tempo mínimo e
máximo de integralização do Curso.
Define os procedimentos metodológicos que serão adotados para a materialização da
proposta pedagógica.
Apresenta um conjunto de estratégias, métodos e técnicas relacionadas ao processo
de ensino e aprendizagem.
A metodologia adotada é coerente com a proposta pedagógica do curso.
Propõe estratégias metodológicas que favorecem a integração entre ensino, pesquisa
e extensão.
Prevê a utilização de tecnologias que enriquecem o processo de ensino e
aprendizagem.
Conceitua e caracteriza a Prática Profissional Integrada, destacando sua importância
para a formação profissional.
Contempla práticas profissionais integradas que propiciem em todo o percurso
formativo a relação teoria-prática.
Indica como serão realizadas as práticas profissionais integradas.
Faz referência às normativas que regulamentam a Prática Profissional Integrada.
Evidencia a importância do Estágio Profissional Supervisionado para a formação dos
estudantes e as formas de realização do mesmo.
Apresenta o Estágio como formação institucionalizada com regulamento próprio,
desenvolvido no ambiente de trabalho e supervisionada por docentes.
Explicita se o Estágio é obrigatório ou não obrigatório.
Define a carga horária mínima para o Estágio.
Define a partir de qual período o estudante poderá estagiar.
Explicita as regras para realização do Estágio, seja obrigatório ou não obrigatório.
Faz referência às normativas que regulamentam o Estágio Profissional
Supervisionado.
Identifica o curso e a forma de oferta.
Apresenta estrutura que demonstre a integração entre conhecimentos gerais e
específicos (para cursos na forma Integrada ao Ensino Médio).
Indica os componentes curriculares com respectivas cargas horárias total (ano ou
semestre) e semanal.

d. Explicita a carga horária total do curso em horas/relógio e em horas/aula.
e. Apresenta a carga horária total semanal.
f. Apresenta conformidade da carga horária total do curso com a carga horária mínima
exigida nas normas (CNCT e Diretrizes Curriculares Nacionais).
g. Contempla carga horária obrigatória para a Prática Profissional Integrada – PPI.
h. A carga horária de Estágio está adicionada à carga horária total do curso (em caso de
Estágio obrigatório).
a. Identifica o componente curricular, semestre/ano ou módulo a ser ofertado e carga
horária total e semanal.
b. Contém os objetivos gerais do componente curricular, elaborados com verbo no
infinitivo indicando o quê o estudante deve desenvolver.
c. Apresenta os tópicos gerais dos conteúdos básicos e essenciais de cada componente
curricular.
d. Conteúdos estão compatíveis com a carga horária dos componentes curriculares.
e. Indica as áreas de integração com demais componentes curriculares (para cursos na
forma integrada ao ensino médio).
f. Contém a bibliografia básica e complementar indicada para o componente curricular.
g. Apresenta coerência entre as referências bibliográficas e os conteúdos propostos.

7.5 Ementário

PPC contempla

Itens estruturais do
PPC

Descrição

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

8. Critérios
de a. Evidencia os critérios de aproveitamento de estudos e experiências anteriores,
aproveitamento
de
conforme a legislação pertinente.
conhecimentos
e b. Faz referência às normativas que regulamentam os critérios de aproveitamento de
experiências anteriores
experiências anteriores.

PPC contempla

Itens estruturais do
PPC
9. Critérios
procedimentos

e
de

Descrição
a. Apresenta concepção, finalidade e importância da avaliação do processo ensinoaprendizagem.

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

avaliação
aprendizagem

de

b. Descreve os métodos e instrumentos avaliativos que serão utilizados para mensurar
o aproveitamento e aprendizagem dos estudantes.

c. Revela coerência com a concepção pedagógica do curso.
d. Privilegia os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e a superação das
dificuldades de aprendizagem detectadas.
e. Destaca adoção de recuperações paralelas e ação do Conselho de Classe no
acompanhamento do processo ensino e aprendizagem.
f. Faz referência à sistemática de avaliação dos cursos técnicos no IFMA.

Itens estruturais do
PPC

PPC contempla

Descrição

Sim

Não

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

10. Perfil dos Docentes e a. Identifica todos os docentes e técnico-administrativos que irão atuar no/colaborar com
Técnicos Administrativos
o curso.
b. Descreve a formação acadêmica, titulação e regime de trabalho dos docentes e
técnicos administrativos.
c. Relaciona os componentes curriculares que os docentes poderão ministrar, de acordo
com a formação e área do concurso.

Itens estruturais do
PPC

PPC contempla

Descrição

Precisa
de ajustes

11. Infraestrutura física e a. Discrimina todos os espaços físicos que compõem a infraestrutura física do campus.
tecnológica
11.1 Laboratórios
b. Relaciona os laboratórios, identificando equipamentos e programas específicos
necessários para oferta do curso, existentes no campus (de acordo com a estrutura
mínima designada no CTCT).
11.2 Biblioteca
c. Apresenta informações gerais sobre o funcionamento da biblioteca (horários,
empréstimos, etc).
d. Comprova a existência de títulos referentes a bibliografia básica e complementar
indicada nos componentes curriculares.

PPC contempla

Não se
aplica

Itens estruturais do
PPC
12. Certificados e Diplomas

Descrição
a. Consta o título que será conferido ao estudante.
b. Indica quando o estudante poderá receber a certificação.

Cidade e data

Nome e assinatura do Pedagogo ou Técnico em Assuntos Educacionais

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis

ANEXO III
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Este instrumento possui itens estruturais mínimos obrigatórios que todos os Projetos Pedagógicos de Cursos – PPC dos cursos de graduação devem
possuir
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
Campus
Curso de graduação
Modalidade de oferta
Local/Data

ITENS
ESTRUTURAIS DO
PPC
1. Identificação do
Curso

DESCRIÇÃO
Sim
a.
b.
c.
d.

Denominação do Curso.
Eixo Tecnológico. (Somente para os cursos Tecnólogos)
Modalidade de oferta.
Título acadêmico conferido.

O PPC CONTEMPLA
Não Precisa de Não se
ajustes
aplica

e. Turno de funcionamento (matutino, vespertino, noturno) prevê a alternância de

turnos.
f. Número de vagas anuais/semestrais.
g. Regime de matrícula (semestral segundo a resolução 117/13).
h. Carga horária total do curso (em horas/aula e em horas/relógio).
i. Tempo mínimo e máximo para integralização do curso.
j. Atos autorizativos do curso (caso seja proposta de reformulação).

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
2. Apresentação
Curso

do

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
3. Justificativa

DESCRIÇÃO

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

a. Caracterização breve do curso, explicitando o contexto de criação e
funcionamento do curso.
b. Razões que motivaram a reformulação do PPC (em caso de reformulação).
c. Atos autorizativos do curso: Resolução de aprovação e reformulações
anteriores (em caso de reformulação).
d. Data a partir da qual as modificações feitas no PPC entrarão em vigor (em
caso de reformulação).

DESCRIÇÃO

a. Justifica a importância da oferta do curso a partir da realidade local,
regional e nacional, demonstrando sua relevância social e acadêmica.
b. Fundamenta-se em prospecção da realidade que explicitem as demandas
de natureza social e econômica para criação do curso.
c. Explicita dados relativos aos arranjos socioprodutivos e culturais locais,
apontando aspectos sociais, econômicos, culturais, ambientais e
educacionais.

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

d. Informa que o planejamento da oferta do curso está previsto no Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI.
e. Demonstra as condições objetivas de continuidade da oferta e está em
conformidade com os objetivos e metas estabelecidos no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI).
f. Demonstra compatibilidade com os eixos tecnológicos ofertados no
Campus e e que promove a verticalização entre os Cursos Técnicos e
Superiores.

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
4. Objetivos
4.1 Geral
4.2 Específicos

DESCRIÇÃO
Sim

O PPC CONTEMPLA
Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

a. Objetivos estão formulados de forma que iniciam diretamente com o
verbo no infinitivo, sem preâmbulos ou textos introdutórios.
b. Objetivos apresentam compatibilidade com os objetivos e finalidades do
Instituto, com o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI e com o
Projeto Pedagógico Institucional – PPI.
c. Objetivo geral está em consonância com a finalidade geral do curso e a
missão institucional.
d. Objetivo geral está coerente com a formação para o exercício da
cidadania.
e. Objetivo geral demonstra o compromisso social com a formação de
cidadãos.
f. Objetivos específicos estão em consonância com o perfil profissional do
egresso.
g. Objetivos específicos estão relacionados com a estrutura curricular do
curso
h. Objetivos específicos relacionam as características locais e regionais
com as novas práticas emergentes no campo do conhecimento do curso.
DESCRIÇÃO

O PPC CONTEMPLA

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
5. Perfil profissional do
egresso

5.1 Áreas de atuação do
egresso

Sim

Formas de ingresso

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
7

Políticas institucionais
no âmbito do curso

Precisa de
ajustes

Não se
aplica

a. Apresenta coerência com os objetivos do curso.
b. Está em consonância com os objetivos geral e específicos.
c. Considera a compreensão do contexto histórico, científico, tecnológico,
político e social.
d. Observa o compromisso social com a formação de cidadãos: respeito à
diversidade, à ética, à solidariedade, à liberdade, à justiça e à democracia
como valores; autonomia intelectual; postura crítica, reflexiva e
transformadora.
e. Contempla o perfil do profissional constante nas diretrizes curriculares
nacionais de cada curso e no Catálogo Nacional de Cursos Superiores
de Tecnologia – CNCST.
f. Indica as áreas e/ou campos de atuação profissional. (Cursos de
Tecnologia)

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
6

Não

DESCRIÇÃO

a.

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

Especifica as formas de ingresso primárias (SISU) e secundárias
(transferências internas, externas e graduados).
DESCRIÇÃO
Sim

O PPC CONTEMPLA
Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

a. Demonstra que as ações a serem realizadas no curso tem a finalidade de
promover oportunidades de aprendizagem e que estão relacionadas com
as políticas institucionais de ensino, pesquisa e extensão previstas no PDI.
DESCRIÇÃO

O PPC CONTEMPLA

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
8 Apoio ao discente

Sim

Não

Precisa
de ajustes

Não se
aplica

a. Define formas de apoio ao discente que assegurem a permanência e o êxito
b. Contempla a acessibilidade metodológica e instrumental.
c. Possui núcleos de apoio à pessoa com deficiência e que promova a
igualdade de raça, gênero, instituídos e em atividade.
d. Possui ações de acompanhamento do egresso.

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
9. Organização
Curricular

DESCRIÇÃO
Sim
a. Está em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e com
as diretrizes curriculares nacionais de cada curso e com o CNCST.
b. Expõe as legislações que amparam a proposta pedagógica do curso.
c. Prevê a articulação entre as dimensões Ensino, Pesquisa e Extensão.
d. Prevê como serão desenvolvidos conteúdos referentes à educação
ambiental; direitos humanos; história e cultura afro-brasileira e dos povos
indígenas brasileiros;
e. Explicita a estrutura curricular adotada.
f. Explicita o total da carga horária, o tempo da hora-aula adotado e o tempo
mínimo e máximo de integralização do Curso.
g. Prevê como será desenvolvida a carga horária da prática como
componente curricular.
h. Prevê como será desenvolvida a carga horária da extensão como
componente curricular.
i. Prevê as formas de integração com as redes públicas de ensino. (Cursos
de licenciatura)
j. Expõe os mecanismos necessários à modalidade EAD (cursos a distância
e cursos com percentual de horas a distância)

O PPC CONTEMPLA
Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

9.1 Matriz curricular

9.2
Fluxograma
curricular
10.
Metodologia do
ensino

a. Identifica o curso e a forma de oferta.
b. Indica os componentes curriculares com as respectivos nomes, cargas
horárias totais, códigos (se houver), créditos, e pré-requisitos.
c. Identifica os componentes curriculares que serão na modalidade a
distância. (Cursos com percentual EAD)
d. Os componentes curriculares ministrado a distância são desenvolvidos no
Ambiente Virtual de Aprendizagem.
e. Explicita a carga horária total do curso em horas/relógio e em horas/aula.
f. Apresenta conformidade da carga horária total do curso com a carga
horária mínima exigida nas normas (CNCST e Diretrizes Curriculares
Nacionais).
g. Contempla carga horária obrigatória para a Prática como componente
curricular e identifica os componentes curriculares que terão prática.
h. Contempla carga horária obrigatória de extensão como componente
curricular e identifica os componentes curriculares que terão extensão.
i. A carga horária de Estágio está adicionada à carga horária total do curso
(em caso de Estágio obrigatório).
j. A carga horária do TCC está adicionada à carga horária total do curso (em
caso de TCC obrigatório).
k. As atividades Complementares são obrigatórias e estão definidas no PPC.
a. Possui o diagrama da matriz curricular
a. Está em consonância com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI e com
as diretrizes curriculares nacionais de cada curso e com o CNCST.
b. Expõe as legislações que amparam a proposta pedagógica do curso.
c. Prevê a articulação entre as dimensões ensino, pesquisa e extensão.
d. Descreve as formas de integração entre teoria e prática.
e. Explicita as metodologias que orientam a concepção de ensino e
aprendizagem adotada.
f. Evidencia o uso das tecnologias de comunicação e informação.
g. Descreve a atuação da tutoria quanto ao atendimento das demandas
didático-pedagógicas. (Cursos EAD e com percentual EAD)

11.
Estágio
Profissional
Supervisionado

12.
Trabalho de
conclusão de curso

13.
Prática como
componente curricular
14.
Extensão
curricularizada
15.
Atividades
Complementares

16.
Tutoria
(Cursos EAD e com
percentual EAD)
17.
Ementário

h. Evidencia a importância de ações inovadoras que melhore o processo de
ensino e aprendizagem.
a. Evidencia a importância do Estágio Profissional Supervisionado para a
formação dos estudantes e as formas de realização do mesmo.
b. Apresenta o Estágio como formação institucionalizada com regulamento
próprio, desenvolvido no ambiente de trabalho e supervisionada por
docentes.
c. Explicita se o Estágio é obrigatório ou não obrigatório.
d. Define a carga horária mínima para o Estágio.
e. Define a partir de qual período o estudante poderá estagiar.
f. Explicita as regras para realização do Estágio, seja obrigatório ou não
obrigatório.
a. Explicita se o TCC é obrigatório ou não obrigatório.
b. Define a carga horária mínima para o TCC.
c. Define a partir de qual período o estudante poderá apresentar o TCC.
d. Evidencia a importância do TCC para a formação dos estudantes e as
formas de realização do mesmo.
a. Conceitua e caracteriza a Prática como componente curricular, destacando
sua importância para a formação profissional.
b. Indica como será realizada a prática no curso.
a. Conceitua e caracteriza a extensão como atividade curricular, destacando
sua importância para a formação profissional.
b. Indica como será realizada a extensão curricularizada no curso.
a. Conceitua e caracteriza as Atividades Complementares, destacando sua
importância para a formação profissional.
b. Define a carga horária destinada às atividades complementares.
c. Define as atividades e as horas equivalentes que serão aproveitadas.
a. As atividades da tutoria atendem às demandas didático-pedagógicas do
curso.
b. Indica o ambiente virtual de aprendizagem que será utilizado
a. Identifica o componente curricular, período a ser ofertado e a carga
horária total e semanal.

b. Contém os objetivos gerais do componente curricular, elaborados com
verbo no infinitivo indicando o quê o estudante deve desenvolver.
c. Apresenta os tópicos gerais dos conteúdos básicos e essenciais de cada
componente curricular.
d. Conteúdos estão compatíveis com a carga horária dos componentes
curriculares.
e.
f. Contém 3 títulos para a bibliografia básica e 3 títulos para a bibliografia
complementar indicada para o componente curricular.
g. Apresenta coerência entre as referências bibliográficas e os conteúdos
propostos.

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
18.
Critérios
aproveitamento
conhecimentos
experiências anteriores
19. Critérios
procedimentos
avaliação
aprendizagem

DESCRIÇÃO

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

de Adota e define os critérios de aproveitamento de conhecimentos e
de experiências anteriores
e
e
de
de

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC

a. Apresenta concepção, finalidade e importância da avaliação do processo
ensino-aprendizagem.
b. Descreve os métodos e instrumentos avaliativos que serão utilizados para
mensurar o aproveitamento e aprendizagem dos estudantes.
c. Revela coerência com a concepção pedagógica do curso.
d. Privilegia os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e a superação das
dificuldades de aprendizagem detectadas.
DESCRIÇÃO

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

20.

Avaliação do curso

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
21.
Perfil dos corpo
docente
e
Técnicos
Administrativos

22.
Perfil dos tutores
(Cursos EAD e com
percentual EAD)

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC

a. Considera a auto avaliação institucional para o aprimoramento do curso.
Apresenta concepção, finalidade e importância da avaliação interna e externa
do curso.
b. Considera a auto avaliação institucional para o aprimoramento do curso.
c. Especifica de que forma ocorrerá o acompanhamento e avaliação do curso.
d. Estabelece os instrumentos e a periodicidade para a avaliação do curso
e. Especifica de que forma serão utilizados os diagnósticos obtidos nas
avaliações internas e externas.

DESCRIÇÃO

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

a. Identifica todos os docentes e técnico-administrativos que irão atuar
no/colaborar com o curso.
b. Descreve a formação acadêmica, titulação e regime de trabalho dos
docentes e técnicos administrativos.
c. Relaciona os componentes curriculares que os docentes poderão ministrar,
de acordo com sua formação.
a. Descreve a formação acadêmica, titulação e regime de trabalho dos
docentes e técnicos administrativos.
b. Relaciona os componentes curriculares que os tutores poderão ministrar,
de acordo com sua formação.
DESCRIÇÃO

a. Cita o número da portaria de constituição do NDE e sua composição.

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

23.
Núcleo
Estruturante

Docente b.
c.
d.
e.
24.
Colegiado de Curso a.
b.
c.
25.
Coordenação
de a.
Curso
b.
c.
d.

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
26. Infraestrutura
26.1

Sala de aula

26.2Sala de professores

26.3 Sala da coordenação

Evidencia a importância do NDE para a gestão do curso.
Expõe a composição e atribuições do NDE.
Expõe as ações de melhoria previstas ou atendidas.
O NDE se articula com o Colegiado do curso.
Cita o número da portaria de constituição do Colegiado e sua composição.
Indica o funcionamento, a periodicidade e a forma de registro das reuniões.
Descreve o encaminhamento das ações.
Evidencia a importância do coordenador(a) para a gestão do curso.
Cita o número da portaria de designação do(a) coordenador(a).
Indica a formação acadêmica e o regime de trabalho.
Expõe as ações de melhoria previstas ou atendidas.

DESCRIÇÃO

a. Discrimina todos os espaços físicos que compõem a infraestrutura física
do campus.
a. Relaciona as salas de aulas, destacando a disponibilidade de recursos
tecnológicos de comunicação e informação e a acessibilidade.
a. Comprova a existência de um espaço coletivo para professores.
b. Específica de que forma a sala pode ser utilizada, o tempo de uso e se
permite atender os discentes.
c. Comprova a existência de recursos tecnológicos que atendam a demanda.
d. Possibilita a guarda de material e equipamentos pessoais.
a. Possui sala específica para as atividades da coordenação.
b. Dispõe de estrutura tecnológica e recursos que atenda às demandas.
c. Possibilita o atendimento a discentes individualmente ou em grupo.

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

26.4 Laboratórios

a. Relaciona os laboratórios, identificando equipamentos e programas
específicos necessários para oferta do curso, existentes no campus.
a. Apresenta informações gerais sobre o funcionamento da biblioteca
(horários, empréstimos, quantidades de computadores para consulta etc).
b. Possui plataformas digitais.
c. Comprova a existência de acervo físico ou virtual referentes a bibliografia
básica e complementar no quantitativo indicado para os componentes
curriculares.
a. Possui acervo físico
b. Possui acervo digital
c. O acervo atende ao curso totalmente nos 2(dois) primeiros anos e1 (um)
ano para os cursos de tecnologia
d. Identifica o acervo por observando as regras da ABNT vigente
e. Possui contrato que garanta o acesso permanente e ininterrupto registrado
em nome da instituição.

26.5 Biblioteca

26.6 Acervo

ITENS ESTRUTURAIS
DO PPC
27.
Certificados
Diplomas

DESCRIÇÃO

e

a. Consta o título que será conferido ao estudante.
b. Indica quando o estudante poderá receber a diplomação.

Cidade e data

Nome e assinatura do Pedagogo ou Técnico em Assuntos Educacionais

O PPC CONTEMPLA
Sim Não
Precisa
Não se
de ajustes aplica

ANEXO IV

Instrumento de Avaliação in loco de
curso de graduação

Pró-Reitoria de Ensino e
Assuntos Estudantis
Versão 1.0

1. APRESENTAÇÃO

Este instrumento tem por objetivo nortear a Avaliação in loco realizada no IFMA a fim de averiguar as
condições gerais de suas unidades quando da abertura de processo para implantação de cursos superiores
nas modalidades presencial e a distância, do tipo bacharelado, tecnologia e licenciatura. Sua função é, pois,
garantir que o curso a ser aberto detenha condições mínimas de funcionamento, considerando as 03 (três)
dimensões avaliadas, a saber: a organização didático-pedagógica, o corpo docente e a infraestrutura
(ambientes utilizados, acervo bibliográfico, laboratórios, etc).
Desse modo, a intenção é contribuir para que os novos cursos superiores da instituição sejam ofertados de
forma a promover, levando em conta os aspectos/critérios analisados, um ensino de qualidade, primando
pela indissociabilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão, por atividades e práticas de ensino
significativas, por uma metodologia inovadora e coerente com as necessidades do processo de ensinoaprendizagem.
Pretende-se, portanto, possibilitar que os acadêmicos alcancem os objetivos propostos pelo curso, e, ao
concluí-lo, estejam munidos das competências, habilidades e valores essenciais ao desempenho de sua
profissão, isto é, adoção da avaliação in loco em favor do compromisso institucional no que diz respeito à
promoção de uma trajetória acadêmica exitosa.
Este instrumento foi construído com base no Instrumento de Avaliação para Autorização de Cursos de
Graduação – presencial e a distância, de autoria do Ministério da Educação (MEC)/Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) /Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES)/
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

2. IDENTIFICAÇÃO
N° do Processo:
1. Tipo de Curso
2. Modalidade
3. Campus
4. Curso a ser criado

Química

5. Datas
Início da Visita
Término da visita
Forma
6. Membros da Comissão Técnica de Avaliação in loco
Nome
Pedagogo(a)
Docentes com formação específica

7. Portaria que instituiu a Comissão

Campus

3. INSTRUÇÕES PARA OS AVALIADORES

Os avaliadores, ao realizarem preenchimento do instrumento, deverão considerar as seguintes orientações:

1. Atribuir conceitos de 1 a 5, em ordem crescente, conforme o grau de excelência, a cada um dos indicadores
de cada uma das três dimensões avaliadas.
2. Considerar os critérios de análise dos respectivos indicadores da dimensão.
3. Este instrumento possui indicadores com recurso de NSA, ou seja, “Não Se Aplica”.
4. Quando o indicador não se aplicar à avaliação, a comissão deverá optar por NSA. Desse modo, este
indicador não será considerado no cálculo da dimensão.
5. Como se trata de implantação de curso, a avaliação dos indicadores deve considerar os três primeiros
semestres curso, seguindo os critérios do INEP para autorização de cursos.

6. Ao final de cada uma das dimensões haverá um espaço destinado à justificativa dos conceitos atribuídos
aos indicadores, caso necessário.
7. Consultar o glossário, sempre que houver necessidade.
8. Analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição e demais regulamentações do IFMA.
9. Explicitar os documentos que serviram de base para a avaliação – PDI, Projeto Pedagógico do Curso (PPC),
documentos oficiais, regulamentos institucionais e demais documentos.
10. O conceito final será o resultado da média aritmética simples dos indicadores das respectivas dimensões.

4.1. DIMENSÃO 1: Organização Didático-Pedagógica
INDICADOR 1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso
CONCEITO

1
2
3

CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO ATRIBUIDO

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso), constantes no
PDI, não estão previstas no âmbito do curso.
As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso), constantes no
PDI, estão previstas no âmbito do curso de maneira limitada.
As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso), constantes no
PDI, estão previstas no âmbito do curso.
As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso), constantes no

4

PDI, estão previstas no âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de
oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso.
As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso), constantes no

5

PDI, estão previstas no âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de
oportunidades de aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, pressupondo-se práticas
exitosas ou inovadoras para a sua revisão.
INDICADOR 1.2 objetivos do curso

CONCEITO

1
2
3
4

CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO ATRIBUIDO

Os objetivos do curso não estão previstos no PPC, considerando o perfil profissional do
egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional.
Os objetivos do curso estão previstos no PPC de maneira limitada, considerando o perfil
profissional do egresso, a estrutura curricular e o contexto educacional.
Os objetivos do curso estão previstos no PPC, considerando o perfil profissional do egresso, a
estrutura curricular e o contexto educacional.
Os objetivos do curso estão previstos no PPC, considerando o perfil profissional do egresso, a
estrutura curricular, o contexto educacional e características locais e regionais.
Os objetivos do curso estão previstos no PPC, considerando o perfil profissional do egresso, a

5

estrutura curricular, o contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas
emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso.
INDICADOR 1.3 Perfil profissional do egresso

CONCEITO

1
2
3

CRITÉRIO DE ANÁLISE

O perfil profissional do egresso não está previsto no PPC.
O perfil profissional do egresso está previsto no PPC, mas não está de acordo com as DCn
(quando houver) ou não expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente.
O perfil profissional do egresso está previsto no PPC, está de acordo com as DCn (quando
houver) e expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente.
O perfil profissional do egresso está previsto no PPC, está de acordo com as DCn (quando

4

houver), expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com
necessidades locais e regionais.
O perfil profissional do egresso está previsto no PPC, está de acordo com as DCn (quando

5

houver), expressa as competências a serem desenvolvidas pelo discente e as articula com
necessidades locais e regionais, havendo planejamento para sua ampliação em função de
novas demandas apresentadas pelo mundo do trabalho.

CONCEITO ATRIBUIDO

INDICADOR 1.4 Estrutura curricular
Disciplina de LIBRAS obrigatória para licenciaturas e para Fonoaudiologia, e optativa para os demais cursos (Decreto nº 5.626/2005).
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

CONCEITO ATRIBUIDO

A estrutura curricular não está prevista no PPC, ou não considera a flexibilidade, a
1

interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica ou a compatibilidade da carga horária total
(em horas-relógio).
A estrutura curricular, prevista no PPC, considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a

2

acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio), mas
não evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de LIBRAS e
mecanismos de familiarização com a modalidade a distância (quando for o caso).
A estrutura curricular, prevista no PPC, considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a

3

acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio) e
evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de LIBRAS e mecanismos
de familiarização com a modalidade a distância (quando for o caso).
A estrutura curricular, prevista no PPC, considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a
acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio),

4

evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de LIBRAS e mecanismos
de familiarização com a modalidade a distância (quando for o caso) e explicita claramente a
articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação.
A estrutura curricular, prevista no PPC, considera a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a
acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio),

5

evidencia a articulação da teoria com a prática, a oferta da disciplina de LIBRAS e mecanismos
de familiarização com a modalidade a distância (quando for o caso), explicita claramente a
articulação entre os componentes curriculares no percurso de formação e apresenta
elementos comprovadamente inovadores.
INDICADOR 1.5 conteúdos curriculares

CONCEITO

1

CRITÉRIO DE ANÁLISE

Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, não possibilitam o efetivo desenvolvimento do
perfil profissional do egresso.
Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, mas não consideram a atualização da área, a adequação das cargas

2

horárias (em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em
direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais ou o ensino de história e cultura
afro-brasileira, africana e indígena.
Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias

3

(em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem
de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos
humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena.
Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias

4

(em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem
de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos
humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena, e diferenciam o curso dentro da área profissional.

CONCEITO ATRIBUIDO

Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo desenvolvimento do perfil
profissional do egresso, considerando a atualização da área, a adequação das cargas horárias
(em horas-relógio), a adequação da bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem
5

de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos
humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena, diferenciam o curso dentro da área profissional e induzem o
contato com conhecimento recente e inovador.
INDICADOR 1.6 Metodologia
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

2

CONCEITO ATRIBUIDO

A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN, quando houver), não atende ao
desenvolvimento de conteúdos.
A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN, quando houver), atende ao
desenvolvimento de conteúdos, mas não às estratégias de aprendizagem; ou ao contínuo
acompanhamento das atividades; ou à acessibilidade metodológica; ou à autonomia do
discente.
A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN, quando houver), atende ao

3

desenvolvimento

de

conteúdos,

às

estratégias

de

aprendizagem,

ao

contínuo

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente.
A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN, quando houver), atende ao
desenvolvimento
4

de

conteúdos,

às

estratégias

de

aprendizagem,

ao

contínuo

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente, e
se coaduna com práticas pedagógicas que estimulem a ação discente em uma relação teoriaprática.
A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN, quando houver), atende ao
desenvolvimento

5

de

conteúdos,

às

estratégias

de

aprendizagem,

ao

contínuo

acompanhamento das atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente,
coaduna-se com práticas pedagógicas que estimulem a ação discente em uma relação teoriaprática, e é claramente inovadora e embasada em recursos que proporcionem aprendizagens
diferenciadas dentro da área.

INDICADOR 1.7 Estágio curricular supervisionado
Obrigatório para cursos cujas DCN preveem o estágio supervisionado. NSA para cursos que não contemplam estágio no PPC (desde que
não esteja previsto nas DCN).
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

O estágio curricular supervisionado não está previsto.
O estágio curricular supervisionado está previsto, mas não contempla carga horária adequada;

2

ou orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades; ou
coordenação e supervisão; ou existência de convênios.
O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga horária adequada,

3

orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades, coordenação e
supervisão e existência de convênios.
O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga horária adequada,

4

orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades, coordenação e
supervisão, existência de convênios e estratégias para gestão da integração entre ensino e
mundo do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso.
O estágio curricular supervisionado está previsto e contempla carga horária adequada,
orientação cuja relação orientador/aluno seja compatível com as atividades, coordenação e

5

supervisão, existência de convênios, estratégias para gestão da integração entre ensino e
mundo do trabalho, considerando as competências previstas no perfil do egresso, e
interlocução institucionalizada da IeS com o(s) ambiente(s) de estágio, que gere insumos para
atualização das práticas do estágio.

CONCEITO ATRIBUIDO

INDICADOR 1.8 Estágio curricular supervisionado – relação com a rede de escolas da Educação Básica
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos.
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

CONCEITO ATRIBUIDO

O estágio curricular supervisionado não está previsto.
O estágio curricular supervisionado está previsto, mas não possibilita a vivência da realidade

2

escolar de forma integral; ou a participação em conselhos de classe/reuniões de professores;
ou a relação com a rede de escolas da educação Básica; ou não pressupõe acompanhamento
pelo docente da IES (orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo.
O estágio curricular supervisionado está previsto e possibilita a vivência da realidade escolar

3

de forma integral, a participação em conselhos de classe/ reuniões de professores e a relação
com a rede de escolas da educação Básica, havendo planejamento para acompanhamento
pelo docente da IES (orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo.
O estágio curricular supervisionado está previsto e possibilita a vivência da realidade escolar
de forma integral, a participação em conselhos de classe/ reuniões de professores e a relação

4

com a rede de escolas da educação Básica, prevendo-se registro acadêmico e havendo
planejamento para acompanhamento pelo docente da IES (orientador) nas atividades no
campo da prática, ao longo do ano letivo.
O estágio curricular supervisionado está previsto e possibilita a vivência da realidade escolar
de forma integral, a participação em conselhos de classe/ reuniões de professores, a relação

5

com a rede de escolas da educação Básica, prevendo-se registro acadêmico, havendo
planejamento para acompanhamento pelo docente da IeS (orientador) nas atividades no
campo da prática, ao longo do ano letivo, e práticas inovadoras para a gestão da relação entre
a IES e a rede de escolas da educação Básica.
INDICADOR 1.9 Estágio curricular supervisionado – relação teoria e prática
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos.
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

O estágio curricular supervisionado previsto não possibilita a relação teoria e prática ou não
contempla a articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da educação Básica.
O estágio curricular supervisionado previsto possibilita a relação teoria e prática e contempla a
articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da educação Básica, mas não há o

2

embasamento teórico das atividades planejadas no campo da prática; ou a participação do
licenciando em atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos
docentes da educação Básica; ou a reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos
licenciandos.
O estágio curricular supervisionado previsto possibilita a relação teoria e prática e contempla a
articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da educação Básica, o embasamento

3

teórico das atividades planejadas no campo da prática, a participação do licenciando em
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da
educação Básica e a reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos.
O estágio curricular supervisionado previsto possibilita a relação teoria e prática e contempla a
articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da educação Básica, o embasamento

4

teórico das atividades planejadas no campo da prática, a participação do licenciando em
atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da
educação Básica, a reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos e a
criação e divulgação de produtos que articulam e sistematizam a relação teoria e prática.

CONCEITO ATRIBUIDO

O estágio curricular supervisionado previsto possibilita a relação teoria e prática e contempla a
articulação entre o currículo do curso e aspectos práticos da educação Básica, o embasamento
teórico das atividades planejadas no campo da prática, a participação do licenciando em
5

atividades de planejamento, desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da
educação Básica, a reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos, a
criação e divulgação de produtos que articulam e sistematizam a relação teoria e prática, com
atividades exitosas ou inovadoras.
INDICADOR 1.10 Atividades complementares

Obrigatório para cursos cujas DCN preveem atividades complementares. NSA para cursos que não contemplam atividades
complementares no PPC (desde que não esteja previsto nas DCN).
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

CONCEITO ATRIBUIDO

As atividades complementares não estão previstas.
As atividades complementares estão previstas, mas não consideram a carga horária; ou a

2

diversidade de atividades e de formas de aproveitamento; ou a aderência à formação geral do
discente, constante no PPC.
As atividades complementares estão previstas e consideram a carga horária, a diversidade de

3

atividades e de formas de aproveitamento e a aderência à formação geral do discente,
constante no PPC.
As atividades complementares estão previstas e consideram a carga horária, a diversidade de

4

atividades e de formas de aproveitamento e a aderência à formação geral e específica do
discente, constante no PPC.
As atividades complementares estão previstas e consideram a carga horária, a diversidade de

5

atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à formação geral e específica do
discente, constante no PPC, e o planejamento de mecanismos inovadores na sua regulação,
gestão e aproveitamento.
INDICADOR 1.11 Trabalho de conclusão de curso (Tcc)

Obrigatório para cursos cujas DCN preveem TCC. NSA para cursos que não contemplam TCC no PPC (desde que não esteja previsto nas
DCN).
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1
2
3

CONCEITO ATRIBUIDO

O Trabalho de Conclusão de Curso não está previsto.
O Trabalho de Conclusão de Curso está previsto, mas não considera carga horária, formas de
apresentação, orientação ou coordenação.
O Trabalho de Conclusão de Curso está previsto e considera carga horária, formas de
apresentação, orientação e coordenação.
O Trabalho de Conclusão de Curso está previsto e considera carga horária, formas de

4

apresentação, orientação e coordenação e a divulgação de manuais atualizados de apoio à
produção dos trabalhos.
O Trabalho de Conclusão de Curso está previsto e considera carga horária, formas de

5

apresentação, orientação e coordenação, a divulgação de manuais atualizados de apoio à
produção dos trabalhos e a disponibilização dos TCC em repositórios institucionais próprios,
acessíveis pela internet.
INDICADOR 1.12 Apoio ao discente

CONCEITO

1

CRITÉRIO DE ANÁLISE

Não há previsão de ações de apoio ao discente.
A previsão de apoio ao discente não contempla ações de acolhimento e permanência,

2

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e
acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados ou apoio psicopedagógico.

CONCEITO ATRIBUIDO

A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência,
3

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e
acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, e apoio psicopedagógico.
A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência,

4

acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e
acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico e
participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais.
A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência,
acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação e

5

acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico,
participação em centros acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais, e ações
inovadoras.
INDICADOR 1.13 Gestão do curso e os processos de avaliação interna e externa
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

CONCEITO ATRIBUIDO

A gestão do curso não é planejada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das
avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso.
A gestão do curso é planejada considerando apenas a autoavaliação institucional ou o

2

resultado das avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do
planejamento do curso.

3

A gestão do curso é planejada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das
avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso.
A gestão do curso é planejada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das

4

avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso,
com previsão da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica.
A gestão do curso é planejada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das

5

avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do planejamento do curso,
com previsão da apropriação dos resultados pela comunidade acadêmica e delineamento de
processo autoavaliativo periódico do curso.
INDICADOR 1.14 Atividades de tutoria

Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

As atividades de tutoria previstas não contemplam o atendimento às demandas didáticopedagógicas da estrutura curricular.
As atividades de tutoria previstas contemplam, de maneira limitada, o atendimento às

2

demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagógica
junto aos discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e
dos materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo.
As atividades de tutoria previstas contemplam o atendimento às demandas didático-

3

pedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagógica junto aos discentes,
inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais
didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo.
As atividades de tutoria previstas contemplam o atendimento às demandas didáticopedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagóg ica junto aos

4

discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos
materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, com
planejamento de avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso.

CONCEITO ATRIBUIDO

As atividades de tutoria previstas contemplam o atendimento às demandas didáticopedagógicas da estrutura curricular, considerando a mediação pedagógica junto aos discentes,
5

inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos materiais
didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo, com planejamento de
avaliação periódica por estudantes e equipe pedagógica do curso, embasando ações corretivas
e de aperfeiçoamento para o planejamento de atividades futuras.
INDICADOR 1.15 conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria

Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

CONCEITO ATRIBUIDO

Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria não foram previstos.
Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria foram previstos, mas não são

2

adequados para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas
comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso.
Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe

3

comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso.
Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe
4

de

tutoria

foram

previstos

adequadamente para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas
de

tutoria

foram

previstos

adequadamente para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas
comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com planejamento de avaliações
periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores.
Os

conhecimentos,

habilidades

e

atitudes

da

equipe

de

tutoria

foram

previstos

adequadamente para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às demandas
5

comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com planejamento de avaliações
periódicas para identificar necessidade de capacitação dos tutores e apoio institucional para
adoção de práticas criativas e inovadoras para a permanência e êxito dos discentes.
INDICADOR 1.16 Tecnologias de Informação e comunicação (TIC) no processo ensino-aprendizagem
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

2

As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de ensinoaprendizagem não possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso.
As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de ensinoaprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso, mas não viabilizam a
acessibilidade digital e comunicacional ou a interatividade entre docentes, discentes e tutores
(estes últimos, quando for o caso).
As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de ensino-

3

aprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso e viabilizam a
acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade entre docentes, discentes e tutores
(estes últimos, quando for o caso).
As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de ensinoaprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso, viabilizam a

4

acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade entre docentes, discentes e tutores
(estes últimos, quando for o caso) e asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a
qualquer hora e lugar.
As tecnologias de informação e comunicação planejadas para o processo de ensinoaprendizagem possibilitam a execução do projeto pedagógico do curso, viabilizam a

5

acessibilidade digital e comunicacional e a interatividade entre docentes, discentes e tutores
(estes últimos, quando for o caso), asseguram o acesso a materiais ou recursos didáticos a
qualquer hora e lugar e propiciam experiências diferenciadas de aprendizagem baseadas em
seu uso.

CONCEITO ATRIBUIDO

INDICADOR 1.17 Ambiente virtual de Aprendizagem (AVA)
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

CONCEITO ATRIBUIDO

O Ambiente Virtual de Aprendizagem, previsto no PPC, não apresenta materiais, recursos ou
1

tecnologias; ou os materiais, recursos e tecnologias apresentadas não possibilitam desenvolver
a cooperação entre tutores, discentes e docentes.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem, previsto no PPC, apresenta materiais, recursos e

2

tecnologias apropriadas, que possibilitam desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e
docentes, mas não possibilitam a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas ou a acessibilidade
metodológica, instrumental ou comunicacional.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem, previsto no PPC, apresenta materiais, recursos e

3

tecnologias apropriadas, que possibilitam desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e
docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica,
instrumental e comunicacional.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem, previsto no PPC, apresenta materiais, recursos e
tecnologias apropriadas, que possibilitam desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e

4

docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica,
instrumental

e

comunicacional,

e

previsão

de

avaliações

periódicas

devidamente

documentadas.
O Ambiente Virtual de Aprendizagem, previsto no PPC, apresenta materiais, recursos e
tecnologias apropriadas, que permitem desenvolver a cooperação entre tutores, discentes e
5

docentes, a reflexão sobre o conteúdo das disciplinas e a acessibilidade metodológica,
instrumental e comunicacional, e previsão avaliações periódicas devidamente documentadas,
de modo que seus resultados sejam efetivamente utilizados em ações de melhoria contínua.
INDICADOR 1.18 Material didático
NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático no PPC.
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

O material didático descrito no PPC, a ser disponibilizado aos discentes, não teve previsão de
1

elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso de EaD) ou equivalente (no caso
presencial), ou não possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico.
O material didático descrito no PPC, a ser disponibilizado aos discentes, teve previsão de
elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso de EaD) ou equivalente (no caso

2

presencial), e possibilita desenvolver de maneira limitada a formação definida no projeto
pedagógico, considerando sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua
acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da
formação.
O material didático descrito no PPC, a ser disponibilizado aos discentes, teve previsão de
elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso de EaD) ou equivalente (no caso

3

presencial), e possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, considerando
sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e
instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação.
O material didático descrito no PPC, a ser disponibilizado aos discentes, teve previsão de
elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso de EaD) ou equivalente (no caso

4

presencial), possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, considerando
sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e
instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação, e prevê linguagem
inclusiva e acessível.

CONCEITO ATRIBUIDO

O material didático descrito no PPC, a ser disponibilizado aos discentes, teve previsão de
elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso de EaD) ou equivalente (no caso
presencial), possibilita desenvolver a formação definida no projeto pedagógico, considerando

5

sua abrangência, aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e
instrumental e a adequação da bibliografia às exigências da formação, e prevê linguagem
inclusiva e acessível, com recursos inovadores.
INDICADOR 1.19 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

CONCEITO ATRIBUIDO

Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os processos de ensinoaprendizagem, não atendem à concepção do curso definida no PPC.
Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os processos de ensino-

2

aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, mas não possibilitam o
desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva ou não implicam
informações sistematizadas e disponibilizadas aos discentes.
Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os processos de ensino-

3

aprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, possibilitando o
desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e implicam
informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes.
Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os processos de ensinoaprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, possibilitando o

4

desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e implicam
informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam
sua natureza formativa.
Os procedimentos de acompanhamento e de avaliação, previstos para os processos de ensinoaprendizagem, atendem à concepção do curso definida no PPC, possibilitando o

5

desenvolvimento e a autonomia do discente de forma contínua e efetiva, e implicam
informações sistematizadas e disponibilizadas aos estudantes, com mecanismos que garantam
sua natureza formativa, sendo planejadas ações concretas para a melhoria da aprendizagem
em função das avaliações realizadas.
INDICADOR 1.20 Número de vagas
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

O número de vagas para o curso não está fundamentado em estudos quantitativos e
qualitativos.
O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos quantitativos e qualitativos,

2

mas não há comprovação da sua adequação à dimensão do corpo docente (e tutorial, na
modalidade a distância) e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a
pesquisa (esta última, quando for o caso).
O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos quantitativos e qualitativos,

3

que comprovam sua adequação à dimensão do corpo docente (e tutorial, na modalidade a
distância) e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a pesquisa (esta
última, quando for o caso).
O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos periódicos, quantitativos e

4

qualitativos, que comprovam sua adequação à dimensão do corpo docente (e tutorial, na
modalidade a distância) e às condições de infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a
pesquisa (esta última, quando for o caso).

CONCEITO ATRIBUIDO

O número de vagas para o curso está fundamentado em estudos periódicos, quantitativos e
5

qualitativos, e em pesquisas com a comunidade acadêmica, que comprovam sua adequação à
dimensão do corpo docente (e tutorial, na modalidade a distância) e às condições de
infraestrutura física e tecnológica para o ensino e a pesquisa (esta última, quando for o caso).
INDICADOR 1.21 Integração com as redes públicas de ensino

Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos que não contemplam integração com as redes públicas de ensino no PPC.
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1
2

CONCEITO ATRIBUIDO

Não há convênios ou ações de integração previstas com a rede pública de ensino.
Os convênios e ações previstas não possibilitam integração com a rede pública de ensino.
Os convênios e ações previstas possibilitam integração com a rede pública de ensino e

3

viabilizam o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de estratégias didáticopedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias educacionais, sendo as experiências
documentadas, abrangentes e consolidadas.
Os convênios e ações previstas possibilitam integração com a rede pública de ensino,
viabilizam o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de estratégias didático-

4

pedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias educacionais, prevendo-se que as
experiências sejam documentadas, abrangentes e consolidadas, com resultados relevantes
para os discentes e para as escolas de educação básica.
Os convênios e ações previstas possibilitam integração com a rede pública de ensino,

5

viabilizam o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de estratégias didáticopedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias educacionais, prevendo-se que as
experiências sejam documentadas, abrangentes e consolidadas, com resultados relevantes
para os discentes e para as escolas de educação básica, e planejando ações inovadoras.
INDICADOR 1.22 Atividades práticas de ensino para licenciaturas
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos.
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO

1

As atividades práticas de ensino não estão previstas conforme as Diretrizes Curriculares da
educação Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da licenciatura.
As atividades práticas de ensino estão previstas de maneira limitada, conforme as Diretrizes

2

Curriculares da educação Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da
licenciatura.
As atividades práticas de ensino estão previstas em conformidade com as Diretrizes

3

Curriculares da educação Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da
licenciatura, em articulação com o PPC.
As atividades práticas de ensino estão previstas em conformidade com as Diretrizes

4

Curriculares da educação Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da
licenciatura, em articulação com o PPC, e estão distribuídas por todo o curso.
As atividades práticas de ensino estão previstas em conformidade com as Diretrizes

5

Curriculares da educação Básica, da Formação de Professores e da área de conhecimento da
licenciatura, em articulação com o PPC, estão distribuídas e relacionam teoria e prática de
forma reflexiva durante todo o curso.

CONCEITO ATRIBUIDO

JUSTIFICATIVA DOS CONCEITOS ATRIBUIDOS (SE NECESSÁRIOS)

DIMENSÃO 1
Soma dos conceitos

0

Peso da dimensão

40

Quantidade de indicadores avaliados
Resultado

22
0,000

0

4.2. DIMENSÃO 2: Corpo Docente e Tutorial
INDICADOR 2.1 Núcleo docente Estruturante – NDE
CONCEITO
1

CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há NDE; ou o NDE possui menos de 5 docentes do curso; ou menos de 20% de seus
membros atuarão em regime de tempo integral ou parcial; ou menos de 60% de seus
membros possuem titulação stricto sensu.
O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuarão em regime de tempo

2

integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros
possuem titulação stricto sensu; mas não atuará no acompanhamento, na consolidação ou
na atualização do PPC.
O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuarão em regime de tempo

3

integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros
possuem titulação stricto sensu; e atuará no acompanhamento, na consolidação e na
atualização do PPC.
O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuarão em regime de tempo
integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros
possuem titulação stricto sensu; tem o coordenador de curso como integrante; atuará no

4

acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e
atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as
DCN e as novas demandas do mundo do trabalho.
O NDE possui, no mínimo, 5 docentes do curso; seus membros atuarão em regime de tempo
integral ou parcial (mínimo de 20% em tempo integral); pelo menos 60% de seus membros
possuem titulação stricto sensu; tem o coordenador de curso como integrante; atuará no

5

acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, realizando estudos e
atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na
formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, considerando as
DCN e as novas demandas do mundo do trabalho; e planeja procedimentos para
permanência de parte de seus membros até o ato regulatório seguinte.

INDICADOR 2.2 Equipe multidisciplinar
Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há equipe multidisciplinar prevista.
1
A equipe multidisciplinar prevista não está em consonância com o PPC, ou não será
2

constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, ou não será responsável
pela concepção, produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos
educacionais para a educação a distância.
A equipe multidisciplinar, prevista em consonância com o PPC, será constituída por

3

profissionais de diferentes áreas do conhecimento será responsável pela concepção,
produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a
educação a distância.
A equipe multidisciplinar, prevista em consonância com o PPC, será constituída por

4

profissionais de diferentes áreas do conhecimento, será responsável pela concepção,
produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a
educação a distância e prevê plano de ação documentado e implementado.
A equipe multidisciplinar, prevista em consonância com o PPC, será constituída por
profissionais de diferentes áreas do conhecimento, será responsável pela concepção,

5

produção e disseminação de tecnologias, metodologias e os recursos educacionais para a
educação a distância e prevê plano de ação documentado e implementado e processos de
trabalho formalizados.

INDICADOR 2.3 regime de trabalho do coordenador de curso
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
O regime de trabalho previsto do coordenador não é de tempo parcial nem integral.
1
O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo parcial, mas não possibilita o
2

atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes,
discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos
colegiados superiores.
O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo parcial ou integral e possibilita o

3

atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes,
discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos
colegiados superiores.
O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral e possibilita o
atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes,

4

discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos
colegiados superiores, por meio da elaboração de um plano de ação documentado e
compartilhado, que preveja indicadores do desempenho da coordenação a serem
disponibilizados publicamente.
O regime de trabalho previsto do coordenador é de tempo integral e possibilita o
atendimento da demanda, considerando a gestão do curso, a relação com os docentes,
discentes, tutores e equipe multidisciplinar (quando for o caso) e a representatividade nos

5

colegiados superiores, por meio da elaboração de um plano de ação documentado e
compartilhado, que preveja indicadores de desempenho da coordenação a serem
disponibilizados publicamente, e o planejamento da administração do corpo docente do seu
curso, favorecendo a integração e a melhoria contínua.
INDICADOR 2.4 corpo docente: titulação

CONCEITO
1

CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
demonstre ou justifique a relação entre a titulação do corpo docente previsto e seu
desempenho em sala de aula.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não
demonstra ou justifica a relação entre a titulação do corpo docente previsto e seu

2

desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os
conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua relevância para a atuação
profissional e acadêmica do discente, e fomentar o raciocínio crítico com base em literatura
atualizada, para além da bibliografia proposta.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a titulação do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de

3

aula, de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos dos componentes
curriculares, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do
discente, e fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da
bibliografia proposta.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a titulação do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de

4

aula, de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos dos componentes
curriculares, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do
discente, e fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da
bibliografia proposta, e proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta,
relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso.

Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a titulação do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de
aula, de modo a caracterizar sua capacidade para analisar os conteúdos dos componentes
5

curriculares, abordando a sua relevância para a atuação profissional e acadêmica do
discente, e fomentar o raciocínio crítico com base em literatura atualizada, para além da
bibliografia proposta, proporcionar o acesso a conteúdos de pesquisa de ponta,
relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do egresso, e incentivar a produção
do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa e da publicação.
INDICADOR 2.5 regime de trabalho do corpo docente do curso

CONCEITO
1

CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
O regime de trabalho do corpo docente previsto não possibilita o atendimento da demanda,
considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação no
colegiado, o planejamento didático, a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem.
O regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita um atendimento limitado da

2

demanda, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação
no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem.
O regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita o atendimento integral da

3

demanda, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação
no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem.
O regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita o atendimento integral da

4

demanda, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação
no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem, havendo documentação descritiva sobre como as atribuições individuais dos
professores serão registradas, considerando a carga horária total por atividade.
O regime de trabalho do corpo docente previsto possibilita o atendimento integral da
demanda, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação

5

no colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de
aprendizagem, havendo documentação descritiva sobre como as atribuições individuais dos
professores serão registradas, considerando a carga horária total por atividade, a ser
utilizada no planejamento e gestão para melhoria contínua.

INDICADOR 2.6 Experiência profissional do docente (excluída a experiência no exercício da docência superior)
NSA para cursos de licenciatura.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
1

demonstre e justifique a relação entre a experiência profissional do corpo docente e seu
desempenho em sala de aula.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não
demonstra ou justifica a relação entre a experiência profissional do corpo docente e seu

2

desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para apresentar
exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria
ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional e manter-se
atualizado com relação à interação conteúdo e prática.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência profissional do corpo docente previsto e seu

3

desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para apresentar
exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria
ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional e manter-se
atualizado com relação à interação conteúdo e prática.

Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência profissional do corpo docente previsto e seu
desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para apresentar
4

exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria
ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional, manter-se
atualizado com relação à interação conteúdo e prática e promover compreensão da
aplicação da interdisciplinaridade no contexto laboral.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência profissional do corpo docente previsto e seu
desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para apresentar

5

exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria
ministrada em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional, manter-se
atualizado com relação à interação conteúdo e prática, promover compreensão da aplicação
da interdisciplinaridade no contexto laboral e analisar as competências previstas no PPC
considerando o conteúdo abordado e a profissão.
INDICADOR 2.7 Experiência no exercício da docência na educação básica

Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os
demais cursos.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
1

demonstre e justifique a relação entre a experiência no exercício da docência na educação
básica do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de aula.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não

2

demonstra ou justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação
básica do corpo docente previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a
caracterizar sua capacidade para promover ações que permitem identificar as dificuldades
dos alunos e expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação básica do corpo

3

docente previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade
para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo
em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados
com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação básica do corpo
docente previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade
para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo

4

em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados
com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas,
formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no
período.

Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação básica do corpo
docente previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade
5

para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo
em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados
com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas,
formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no
período, exercer liderança e ter sua produção reconhecida.
INDICADOR 2.8 Experiência no exercício da docência superior

CONCEITO
1

CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
demonstre ou justifique a relação entre a experiência no exercício da docência superior do
corpo docente previsto e seu desempenho em sala de aula
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não
demonstra ou justifica a relação entre a experiência no exercício da docência superior do
corpo docente previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua

2

capacidade para promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor
o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos
contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades
específicas para a promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência superior do corpo docente
previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para

3

promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em
linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com
os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência superior do corpo docente
previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para
promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em

4

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com
os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas,
formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no
período.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência superior do corpo docente
previsto e seu desempenho em sala de aula, de modo a caracterizar sua capacidade para
promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em

5

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com
os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas,
formativas e somativas, utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no
período, exercer liderança e ter sua produção reconhecida.

INDICADOR 2.9 Experiência no exercício da docência na educação a distância
NSA para cursos totalmente presenciais.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
1

demonstre ou justifique a relação entre a experiência no exercício da docência na educação
a distância do corpo docente previsto e seu desempenho.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não
demonstra ou justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação a
distância do corpo docente previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua

2

capacidade para identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem
aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os
conteúdos dos componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a promoção
da aprendizagem de alunos com dificuldades.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação a distância do
corpo docente previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para

3

identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação a distância do
corpo docente previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para

4

identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas,
utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da docência na educação a distância do
corpo docente previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para
identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às

5

características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares e elaborar atividades específicas para a promoção da
aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas,
utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período, exercer
liderança e ter sua produção reconhecida.

INDICADOR 2.10 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância
NSA para cursos totalmente presenciais.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
1

demonstre e justifique a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a
distância do corpo tutorial previsto e seu desempenho.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não
demonstra ou justifica a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a

2

distância do corpo tutorial previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua
capacidade para fornecer suporte às atividades dos docentes e realizar mediação
pedagógica junto aos discentes.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a distância do

3

corpo tutorial previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para
fornecer suporte às atividades dos docentes e realizar mediação pedagógica junto aos
discentes.

Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a distância do
4

corpo tutorial previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para
fornecer suporte às atividades dos docentes, realizar mediação pedagógica junto aos
discentes e demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes,
incrementando processos de ensino aprendizagem.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência no exercício da tutoria na educação a distância do
corpo tutorial previsto e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para

5

fornecer suporte às atividades dos docentes, realizar mediação pedagógica junto aos
discentes, demonstrar inequívoca qualidade no relacionamento com os estudantes,
incrementando processos de ensino aprendizagem e orientar os alunos, sugerindo
atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação.
INDICADOR 2.11 Atuação do colegiado de curso ou equivalente

CONCEITO
1

2

CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há planejamento de atuação do colegiado, ou o planejamento não evidencia sua
institucionalização.
o planejamento de atuação do colegiado prevê sua institucionalização, mas não com
representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e registro de
suas decisões ou existência de fluxo determinado para o encaminhamento das decisões.

3

o

planejamento

de

atuação

do

colegiado

prevê

sua

institucionalização,

com

representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e registro de
suas decisões e existência de fluxo determinado para o encaminhamento das decisões.
o

4

planejamento

de

atuação

do

colegiado

prevê

sua

institucionalização,

com

representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e registro de
suas decisões, existência de fluxo determinado para o encaminhamento das decisões e
sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus processos e decisões.
o planejamento de atuação do colegiado prevê sua institucionalização, com
representatividade dos segmentos, reuniões com periodicidade determinada e registro de

5

suas decisões, existência de fluxo determinado para o encaminhamento das decisões,
sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus processos e decisões
e realização de avaliação periódica sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste
de práticas de gestão.

INDICADOR 2.12 Titulação e formação do corpo de tutores do curso
NSA para cursos totalmente presenciais.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
Nenhum tutor previsto é graduado na área da disciplina pela qual é responsável.
1
2
3
4
5

Parte dos tutores previstos é graduada na área da disciplina pelas quais são responsáveis.
Todos os tutores previstos são graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis.
Todos os tutores previstos são graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis
e a maioria possui titulação obtida em pós-graduação lato sensu.
Todos os tutores previstos são graduados na área da disciplina pelas quais são responsáveis,
a maioria possui titulação obtida em pós-graduação stricto sensu.

CONCEITO ATRIBUIDO

INDICADOR 2.13 Experiência do corpo de tutores em educação a distância
Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC,
1

demonstre ou justifique a relação entre a experiência do corpo de tutores previsto em
educação a distância e seu desempenho.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, não
demonstra ou justifica a relação entre a experiência do corpo de tutores previsto em

2

educação a distância e seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para
identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às
características da turma e apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos
componentes curriculares.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e

3

justifica a relação entre a experiência do corpo de tutores previsto em educação a distância e
seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para identificar as dificuldades dos
alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma e apresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência do corpo de tutores previsto em educação a distância e
seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para identificar as dificuldades dos

4

alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e elaborar
atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da aprendizagem
de alunos com dificuldades.
Há relatório de estudo que, considerando o perfil do egresso constante no PPC, demonstra e
justifica a relação entre a experiência do corpo de tutores previsto em educação a distância e
seu desempenho, de modo a caracterizar sua capacidade para identificar as dificuldades dos

5

alunos, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares, elaborar
atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da aprendizagem
de alunos com dificuldades, e adotar práticas comprovadamente exitosas ou inovadoras no
contexto da modalidade a distância.

INDICADOR 2.14 Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), docentes e coordenadores de curso a distância

Exclusivo para cursos na modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na
modalidade a distância
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há planejamento de interação, em conformidade com o PPc.
1
Há planejamento de interação, em conformidade com o PPc, que não possibilita condições
2
de mediação e articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso.
Há planejamento de interação, em conformidade com o PPc, que possibilita condições de
3
mediação e articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso.
Há planejamento de interação, em conformidade com o PPc, que possibilita condições de
4

mediação e articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso e considera análise
sobre a interação para encaminhamento de questões do curso.
Há planejamento de interação, em conformidade com o PPc, que possibilita condições de
mediação e articulação entre tutores, docentes e coordenador do curso, considera análise

5

sobre a interação para encaminhamento de questões do curso, e prevê avaliações
periódicas para a identificação de problemas ou incremento na interação entre os
interlocutores.

INDICADOR 2.15 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
Mais de 50% dos docentes previstos não possuem produção nos últimos 3 anos.
1
Pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 1 produção nos
2
anos.
Pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 4 produções nos
3
anos.
Pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 7 produções nos
4
anos.
Pelo menos 50% dos docentes previstos possuem, no mínimo, 9 produções nos
5
anos.

CONCEITO ATRIBUIDO
últimos 3
últimos 3
últimos 3
últimos 3

JUSTIFICATIVA DOS CONCEITOS ATRIBUIDOS (SE NECESSÁRIOS)

DIMENSÃO 2
Soma dos conceitos
Peso da dimensão
Quantidade de indicadores avaliados
Resultado

0
20
15
0,000

0

4.3. DIMENSÃO 3: Infraestrutura
INDICADOR 3.1 Espaço de trabalho para docentes em Tempo Integral
CONCEITO
1

2

CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Os espaços de trabalho para docentes em Tempo Integral não viabilizam ações acadêmicas,
como planejamento didático-pedagógico.
Os espaços de trabalho para docentes em Tempo Integral viabilizam ações acadêmicas,
como planejamento didático-pedagógico, mas não atendem às necessidades institucionais
ou não possuem recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados.
Os espaços de trabalho para docentes em Tempo Integral viabilizam ações acadêmicas,

3

como planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais e possuem
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados.
Os espaços de trabalho para docentes em Tempo Integral viabilizam ações acadêmicas,

4

como planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem
recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, e garantem privacidade
para uso dos recursos e para o atendimento a discentes e orientandos.
Os espaços de trabalho para docentes em Tempo Integral viabilizam ações acadêmicas,
como planejamento didático-pedagógico, atendem às necessidades institucionais, possuem

5

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados, garantem privacidade
para uso dos recursos, para o atendimento a discentes e orientandos, e para a guarda de
material e equipamentos pessoais, com segurança.
INDICADOR 3.2 Espaço de trabalho para o coordenador

CONCEITO
1
2
3
4

CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO ATRIBUIDO

O espaço de trabalho para o coordenador não viabiliza as ações acadêmico-administrativas.
O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas, mas
não possui equipamentos adequados ou não atende às necessidades institucionais.
O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas,
possui equipamentos adequados e atende às necessidades institucionais.
O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas,
possui equipamentos adequados, atende às necessidades institucionais e permite o
atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade.
O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico-administrativas,

5

possui equipamentos adequados, atende às necessidades institucionais, permite o
atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade e dispõe de infraestrutura
tecnológica diferenciada, que possibilita formas distintas de trabalho.

INDICADOR 3.3 sala coletiva de professores
NSA para IES que possui espaço de trabalho individual para todos os docentes do curso.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
A sala coletiva de professores não viabiliza o trabalho docente.
1
A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, mas não possui recursos de
2
tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes.
A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, apresenta acessibilidade e possui
3

recursos de tecnologias da informação e comunicação apropriados para o quantitativo de
docentes.
A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, possui recursos de tecnologias da

4

informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes e permite o
descanso e atividades de lazer e integração.

A sala coletiva de professores viabiliza o trabalho docente, possui recursos de tecnologias da
5

informação e comunicação apropriados para o quantitativo de docentes, permite o descanso
e atividades de lazer e integração e dispõe de apoio técnico-administrativo próprio e espaço
para a guarda de equipamentos e materiais.

INDICADOR 3.4 salas de aula
NSA para cursos a distância que não preveem atividades presenciais na Sede
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
As
salas
de
aula
não
atendem
às
necessidades
institucionais
e
do
curso.
1
As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, mas não apresentam
2

manutenção periódica, ou conforto, ou disponibilidade de recursos de tecnologias da
informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas.
As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando

3

manutenção periódica, conforto e disponibilidade de recursos de tecnologias da informação
e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas.
As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando

4

manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e
comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas e flexibilidade relacionada às
configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem.
As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, apresentando
manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de tecnologias da informação e

5

comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, flexibilidade relacionada às
configurações espaciais, oportunizando distintas situações de ensino-aprendizagem, e
possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa.

INDICADOR 3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática
Considerar o laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
O laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática pelos
1
discentes, não atende às necessidades institucionais e do curso.
O laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática pelos
2

discentes, atende às necessidades institucionais e do curso, mas não em relação à
disponibilidade de equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à
internet, à rede sem fio ou à adequação do espaço físico.
O laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática pelos

3

discentes, atende às necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade de
equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e
à adequação do espaço físico.
O laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática pelos

4

discentes, atende às necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade de
equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e
à adequação do espaço físico, e possui hardware e software atualizados.
O laboratório de informática, ou outro meio de acesso a equipamentos de informática pelos
discentes, atende às necessidades institucionais e do curso em relação à disponibilidade de

5

equipamentos, ao conforto, à estabilidade e velocidade de acesso à internet, à rede sem fio e
à adequação do espaço físico, possui hardware e software atualizados e passa por avaliação
periódica de sua adequação, qualidade e pertinência.

INDICADOR 3.6 Bibliografia básica por unidade curricular (UC)
Considerar o acervo da bibliografia básica
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE

CONCEITO ATRIBUIDO

O acervo físico não está tombado e informatizado; ou o virtual não possui contrato que
garante o acesso ininterrupto pelos usuários; ou pelo menos um deles não está registrado
em nome da IES. ou o acervo da bibliografia básica não é adequado em relação às unidades
1

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC ou não está atualizado, considerando a
natureza das UC. ou, ainda, não está referendado por relatório de adequação, ou não está
assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC,
entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e
a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.
O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Porém, não está
referendado por relatório de adequação, ou não está assinado pelo NDE, comprovando a

2

compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas
(do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por
título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. ou, nos casos dos títulos virtuais, não
há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à
demanda e à oferta ininterrupta via internet, ou de ferramentas de acessibilidade ou de
soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está
referendado

3

por

relatório

de

adequação,

assinado

pelo

NDE,

comprovando

a

compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas
(do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por
título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos virtuais, há
garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à
demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e
de
soluções
de está
apoiotombado
à leitura,eestudo
e aprendizagem.
O acervo
físico
informatizado,
o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está
referendado

por

relatório

de

adequação,

assinado

pelo

NDE,

comprovando

a

compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas
4

(do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por
título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos virtuais, há
garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à
demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e
de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui exemplares, ou
assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo
administrado nas UC

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia básica é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está
referendado

por

relatório

de

adequação,

assinado

pelo

NDE,

comprovando

a

compatibilidade, em cada bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas
(do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por
5

título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos virtuais, há
garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que atendem à
demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de acessibilidade e
de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui exemplares, ou
assinaturas de acesso virtual, de periódicos especializados que suplementam o conteúdo
administrado nas UC. O acervo é gerenciado de modo a atualizar a quantidade de
exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo adotado plano de
contingência para a garantia do acesso e do serviço.
INDICADOR 3.7 Bibliografia complementar por unidade curricular (uc)

Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os
demais cursos.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
O acervo físico não está tombado e informatizado; ou o virtual não possui contrato que
garante o acesso ininterrupto pelos usuários; ou pelo menos um deles não está registrado
em nome da IES. ou o acervo da bibliografia complementar não é adequado em relação às
unidades curriculares e aos conteúdos descritos no PPC ou não está atualizado,
1

considerando a natureza das UC. ou, ainda, não está referendado por relatório de
adequação, ou não está assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada
bibliografia básica da UC, entre o número de vagas autorizadas (do próprio curso e de outros
que utilizem os títulos) e a quantidade de exemplares por título (ou assinatura de acesso)
disponível
no acervo.
O acervo físico
está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Porém, não está
referendado por relatório de adequação, ou não está assinado pelo NDE, comprovando a

2

compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. ou, nos casos dos
títulos virtuais, não há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos
tecnológicos que atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, ou de ferramentas
de acessibilidade ou de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está
referendado

3

por

relatório

de

adequação,

assinado

pelo

NDE,

comprovando

a

compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos
virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que
atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de
acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.

O acervo físico está tombado e informatizado, o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está
referendado

por

relatório

de

adequação,

assinado

pelo

NDE,

comprovando

a

compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número de vagas
4

autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos
virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que
atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de
acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui
exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos

especializados que

complementam
o conteúdo
nas UC.
O acervo físico está
tombadoadministrado
e informatizado,
o virtual possui contrato que garante o acesso
ininterrupto pelos usuários e ambos estão registrados em nome da IES. O acervo da
bibliografia complementar é adequado em relação às unidades curriculares e aos conteúdos
descritos no PPC e está atualizado, considerando a natureza das UC. Da mesma forma, está
referendado

por

relatório

de

adequação,

assinado

pelo

NDE,

comprovando

a

compatibilidade, em cada bibliografia complementar da UC, entre o número de vagas
autorizadas (do próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de
5

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo. nos casos dos títulos
virtuais, há garantia de acesso físico na IES, com instalações e recursos tecnológicos que
atendem à demanda e à oferta ininterrupta via internet, bem como de ferramentas de
acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem. O acervo possui
exemplares, ou assinaturas de acesso virtual, de periódicos

especializados que

complementam o conteúdo administrado nas UC. O acervo é gerenciado de modo a
atualizar a quantidade de exemplares e/ou assinaturas de acesso mais demandadas, sendo
adotado plano de contingência para a garantia do acesso e do serviço.
INDICADOR 3.8 laboratórios didáticos de formação básica
NSA para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de formação básica, conforme PPC. Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos (cujas informações devem estar disponíveis na sede da instituição)
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Os laboratórios didáticos não atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e
1
com as respectivas normas de funcionamento.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, mas não apresentam
2

conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico ou disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas,
ou não possuem quantidade de insumos, materiais ou equipamentos condizentes com os
espaços físicos e o número de vagas.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,

3

manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e
possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e (continua disponibilidade de recursos de

4

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e
possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos
serviços prestados e à qualidade dos laboratórios.

Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e
5

possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos
serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão
acadêmica para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente
e futura e das aulas ministradas.

INDICADOR 3.9 laboratórios didáticos de formação específica
NSA para cursos que não utilizam laboratórios didáticos de formação específica, conforme PPC. Para cursos a distância, verificar os
laboratórios especializados da sede e dos polos (cujas informações devem estar disponíveis na sede da instituição).
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Os laboratórios didáticos não atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e
1
com as respectivas normas de funcionamento.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, mas não apresentam
2

conforto, manutenção periódica, serviços de apoio técnico ou disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas,
ou não possuem quantidade de insumos, materiais ou equipamentos condizentes com os
espaços físicos e o número de vagas.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,

3

manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e
possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de

4

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e
possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos
serviços prestados e à qualidade dos laboratórios.
Os laboratórios didáticos atendem às necessidades do curso, de acordo com o PPC e com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, apresentam conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e
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possuem quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços
físicos e o número de vagas, havendo, ainda, avaliação periódica quanto às demandas, aos
serviços prestados e à qualidade dos laboratórios, sendo os resultados utilizados pela gestão
acadêmica para planejar o incremento da qualidade do atendimento, da demanda existente
e futura e das aulas ministradas.

INDICADOR 3.10 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático (logística)
NSA para cursos presenciais que não contemplam material didático no PPC.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há processo de controle de produção ou distribuição de material didático.
1
O processo de controle de produção ou distribuição de material didático não está
2
formalizado ou não atende à demanda.
O processo de controle de produção ou distribuição de material didático está formalizado,
3

atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade de
funcionamento.

O processo de controle de produção ou distribuição de material didático está formalizado,
4

atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade de
funcionamento e dispõe de um sistema informatizado de acompanhamento para
gerenciamento dos processos.
O processo de controle de produção ou distribuição de material didático está formalizado,
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atende à demanda e possui plano de contingência para a garantia de continuidade de
funcionamento e dispõe de um sistema informatizado de acompanhamento para
gerenciamento dos processos, com uso de indicadores bem definidos.

INDICADOR 3.11 Ambientes profissionais vinculados ao curso
Exclusivo para cursos a distância com previsão no PPC de utilização de ambientes profissionais.
CONCEITO
CRITÉRIO DE ANÁLISE
CONCEITO ATRIBUIDO
Não há ambientes profissionais articulados com a sede ou com os polos.
1
Os ambientes profissionais estão articulados com a sede ou com os polos onde há oferta do
2
curso, mas não atendem aos objetivos constantes no PPC.
Os ambientes profissionais estão articulados com a sede ou com os polos onde há oferta do
3

curso e atendem aos objetivos constantes no PPC, considerando a função de espaços
complementares para práticas laboratoriais e/ou profissionais.
Os ambientes profissionais estão articulados com a sede ou com os polos onde há oferta do
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curso e atendem aos objetivos constantes no PPC, considerando a função de espaços
complementares para práticas laboratoriais e/ou profissionais que possibilitam experiências
diferenciadas de aprendizagem.
Os ambientes profissionais estão articulados com a sede ou com os polos onde há oferta do
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curso e atendem aos objetivos constantes no PPC, considerando a função de espaços
complementares para práticas laboratoriais e/ou profissionais que possibilitam experiências
diferenciadas de aprendizagem, para as quais há planejamento de avaliações periódicas
devidamente documentadas, que resultem em ações de melhoria contínua.

JUSTIFICATIVA DOS CONCEITOS ATRIBUIDOS (SE NECESSÁRIOS)

DIMENSÃO 3
Soma dos conceitos
Peso da dimensão
Quantidade de indicadores avaliados
Resultado

0
40
11
0,000

0

5. Considerações Finais
A comissão técnica de avaliação in loco foi designada com o objetivo de avaliar as condições gerais para implantação do
curso indicado abaixo. Diante da avaliação realizada, foram atribuídas as seguintes notas, conforme detalhado a seguir.

1. Curso
2. Campus
3. Avaliação
Conceito
Dimensão 1: Organização didatico-pedagógica

0,000

Dimensão 2: Corpo docente e tutorial

0,000

Dimensão 3: Infraestrutura

0,000

Total

0,000

0

Conceito Final

0

Parecer Final sobre a criação do curso

Não recomendado

4. Recomendações (caso aprovado com ressalvas)
Indicador

Recomendação
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APRESENTAÇÃO

A Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis (Prenae), do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de Maranhão (IFMA), dentro de suas ações
previstas pelo Plano Integrado de Ações Estratégica (PIAE), tem por objetivo colocar
à disposição dos Campi o guia de referência para elaboração de Projeto Pedagógico
de Curso de Graduação. Este documento foi elaborado com participação do Centro de
Referência Tecnológica (Certec), se constituindo como um instrumento de consulta às
comissões de elaboração do PPC, para efeito de criação ou reformulação de seus
PPCs, dos cursos de tecnólogo, bacharelado e licenciatura, na modalidade da
Educação a Distância e presencial.
Este guia visa orientar quanto à estruturação necessária dos PPCs que é
requerida pelo IFMA, em conformidade com as exigências legais, ao mesmo tempo
em que atende ao que é orientado pelos indicadores da avaliação do SINAES.
Dessa maneira, a gestão de Ensino, a Coordenação técnico-pedagógica, a
Coordenação de curso, o Núcleo Docente Estruturante, o Colegiado de curso e os
docentes de cada campus encontrarão neste guia o suporte necessário quando da
elaboração de projetos de cursos, de suas atualizações ou alterações.
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1 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o documento de referência que apresenta os
pressupostos teóricos e metodológicos que fundamentam um curso. Esse documento é a
identidade do curso e o seu processo de elaboração deve ser fruto do processo de construção
coletiva, em conexão com a realidade local e nacional.
Dada sua importância em orientar os estudantes e os profissionais, o PPC apresenta o
percurso formativo por meio da organização curricular, lançando estratégias formativas
alinhadas às áreas de conhecimento contempladas. Este documento deve ser compreendido
para além de uma formalidade, devendo ser consultado sempre que necessário e atualizado,
pelas comissões dos Campi, de modo a acompanhar as legislações que fundamentam os cursos.
Em sua estrutura organizacional estão incluídos elementos que dão forma à cultura da
instituição, do qual são tratados os objetivos do curso, a justificativa, o perfil profissional do
egresso, as competências e habilidades a serem desenvolvidas, a estrutura curricular, as
metodologias a serem adotadas para a consecução da proposta, a sistemática e formas de
gestão da avaliação do projeto, a infraestrutura necessária, bem como outros aspectos
imprescindíveis à sua operacionalização.
2 FUNDAMENTOS LEGAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO
Para elaboração do projeto pedagógico faz-se necessário atender a legislação que rege
e orienta a educação nacional e, em específico, a do ensino superior. A legislação que subsidiará
a elaboração do PPC está contemplada no drive, para acessar CLIQUE AQUI.
3 FORMATAÇÃO DO PPC
A formatação dos PPC seguirá as normas gerais da Associação Brasileira de Normas
Técnicas, sendo:
Folha: tamanho A4;
Margem: 3 cm para as margens superior e esquerda e 2 cm para as margens inferior e
direita;
Títulos: Caixa alta, negrito, alinhados à esquerda;
Fonte: Arial ou Calibri, tamanho 12, em cor preta;
Itálico: usa-se em palavras e expressões de outros idiomas;
Espaçamento: 1,5 no texto e 1,0 para citações com mais de três linhas;

8

Alinhamento: Justificado;
Paginação (NBR 14724);
Sumário (NBR 6027);
Citações e notas (NBR 10520);
Referências bibliográficas. (NBR 6023).
4 ELEMENTOS PRÉ TEXTUAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
As orientações a seguir pretendem oferecer elementos para a composição do PPC, cada
item deve conter as informações solicitadas.
4.1 Capa
a) Na parte superior da página, caixa alta e centralizado: O brasão do Brasil, seguido do nome
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, o nome do Ministério da Educação, o nome da
Instituição, o Campus e Diretoria de Desenvolvimento de Ensino.
b) No centro da página: Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em…
c) No Rodapé: A cidade e o ano de elaboração do PPC.
OBSERVAÇÃO: a CAPA não conta como página, portanto não recebe número de página.
As páginas começam a ser contadas e numeradas a partir da folha de rosto, mas a
numeração não deve aparecer.
4.2 Folha de rosto
a) Na parte superior da página, caixa alta e centralizado: O brasão do Brasil.
b) Logo abaixo do brasão, centralizado: A Identificação do(a) Reitor(a), do(a) Pró-reitor(a) de
Ensino e Assuntos Estudantis, Diretor(a) Geral do Campus, Diretor(a) de Desenvolvimento de
Ensino, Coordenador(a) do Curso, e Comissão de Elaboração do Projeto Pedagógico de Curso.
4.3 Identificação do campus
a) Conter as seguintes informações: Nome(da Instituição), Endereço, Telefone, CNPJ, Site, E-mail
e Autorização de Funcionamento.
4.4 Dados do curso
a) Conter informações sobre a identificação do curso: Nome do curso; Grau: Licenciatura,
Bacharelado ou Tecnólogo; Habilitação; Número de vagas por ano; Turno(s) de oferta: matutino,
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vespertino, noturno ou integral; Modalidade de ensino: presencial, e a Educação a Distância;
Regime de matrícula: anual ou semestral; Carga horária total do curso (em hora/relógio); Duração:
Tempo mínimo de integralização curricular: igual a duração do curso - Tempo máximo de
integralização curricular: Mínimo segundo legislação vigente e máximo (o dobro do mínimo – 1
ano); Tipo de PPC: CRIAÇÃO - N° da Resolução de Criação após aprovação no Consup ou
REFORMULAÇÃO - N° da Resolução de Criação, N° da Portaria de reconhecimento.
4.5 Sumário
Apresentação dos títulos e subtítulos que compõem o texto do PPC, acompanhado das
respectivas páginas.
5 ELEMENTOS TEXTUAIS DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO DE GRADUAÇÃO
5.1 Apresentação
Neste item apresentar o documento e descrever o processo de construção dele,
identificando os membros constituintes do trabalho de elaboração do PPC.
5.2 Histórico da Instituição
Breve histórico sobre a instituição e sobre o campus (sua criação, trajetória, áreas e eixos
ofertados no âmbito do ensino médio, graduação e da pós-graduação, áreas de atuação na
extensão e áreas de pesquisa). É a identidade da Instituição e do campus de forma clara e objetiva.
5.3 Justificativa
A justificativa do PPC precisa trazer de forma clara as razões que levaram o Campus a
propor a oferta do curso, apontando a sua importância a partir da realidade nacional, regional e
local, fazendo uma clara e objetiva contextualização da realidade econômica e social da região de
abrangência do Campus considerando, entre outros, a população do ensino médio regional, a
quantidade de vagas ofertadas no ensino superior e a demanda pelo curso; Contexto educacional
de forma geral, sem esquecer a relação ( verticalização) com o nível médio (nos casos de
bacharelado e tecnologia) e a necessidade de docentes na área da licenciatura a ser ofertada,
articulada ao PDI Institucional. É importante o uso de dados provenientes de fontes oficiais e
pesquisas que sirvam para fundamentar a importância do curso.
Quando ocorrer a reformulação do PPC, neste item justifica-se a necessidade da
reformulação, explicando os motivos pelos quais o projeto está sendo reformulado.
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Em se tratando de curso na modalidade de Educação a Distância fazer referência às
tecnologias de informação e comunicação.
5.4 Objetivos
Os objetivos devem expressar as intenções e expectativas a serem alcançadas ao longo
do curso, relacionadas com o perfil profissional do egresso, com a estrutura curricular do curso,
com o contexto educacional, com características locais e regionais e novas práticas emergentes
no campo do conhecimento relacionado ao curso.
Os objetivos devem iniciar diretamente com o verbo no infinitivo, sem qualquer texto
introdutório.
Os objetivos de um curso dividem-se em duas partes:
Objetivo geral: Expressam o que a Instituição propõe alcançar por meio do Curso. Ele
define e norteia até onde o discente deve chegar em sua formação e estabelece aquilo
que o curso deve propiciar aos estudantes.
Objetivos específicos: São previsões de curto e médio prazo que contribuirão para o
alcance do objetivo geral.
5.5 Perfil Profissional do Egresso
O perfil profissional do egresso deve estar orientado pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais específicas (bacharelados e licenciaturas) de cada curso e com o Catálogo Nacional de
Cursos Superiores de Tecnologia, expressando as competências a serem desenvolvidas em
articulação com as necessidades locais, regionais e as novas demandas apresentadas pelo
mundo do trabalho.
5.6 Formas de Ingresso
As formas de ingresso, se apresentam de acordo com o que preconiza a legislação vigente
evidenciando que o acesso ao curso estará aberto a portadores de certificado de conclusão de
ensino médio ou equivalente, que tenham participado do Exame Nacional de Ensino Médio –
ENEM e classificados em processo seletivo realizado pelo SISU/MEC. No caso de vagas residuais,
essas podem ser preenchidas por meio de processo seletivo para portadores de diploma de
graduação e para alunos matriculados nesta ou em outra instituição de ensino superior –
transferência interna e externa e transferência ex officio.
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Para os cursos ofertados pelo IFMA, na modalidade da Educação a Distância, a forma de
ingresso será realizada por meio de edital.
5.7 Políticas institucionais no âmbito do curso
Discorrer como as ações relacionadas com as políticas institucionais de ensino, pesquisa
e extensão, previstas no PDI, serão materializadas ao longo do curso, contribuindo para a
promoção das oportunidades de aprendizagens.
5.8 Apoio ao discente
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Definir as formas de apoio ao discente, contemplando ações como: acessibilidade
metodológica e instrumental, permanência e êxito no curso, política de inclusão, núcleos de apoio
(NAPNE e NEABI), acompanhamento do egresso, monitoria, apoio psicológico e pedagógico,
nivelamento, entre outras ações inovadoras.
5.9 Organização Didático-Pedagógico
5.9.1 Organização curricular
É feita a apresentação e descrição da estrutura curricular do curso e seus componentes
curriculares, observando a articulação com os objetivos apresentados, com o perfil do egresso,
com a política do IFMA constante no PPI e com as diretrizes referentes ao curso emitidas pelo
CNE. A estrutura curricular deve contemplar os seguintes aspectos:

flexibilidade,

interdisciplinaridade, compatibilidade da carga horária total (em horas-relógio), articulação da
teoria com a prática, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. O texto deve não
somente mencionar esses aspectos, mas mostrar como estão presentes no PPC.
Quando forem cursos à distância, os mecanismos de familiarização com esta modalidade,
tais como, o material didático, as tecnologias de informação e comunicação, as atividades de
tutoria e de que modo elas garantem à estrutura curricular. Na estrutura curricular devem estar
previstos também o Estágio Curricular Supervisionado e as atividades complementares (ainda
que não sejam obrigatórios, deve haver justificativa), o TCC, a curricularização da extensão, a
Prática como componente curricular ( licenciaturas), as disciplinas optativas, a oferta da disciplina
de LIBRAS (obrigatória para as licenciaturas e optativa nos bacharelados e tecnólogos) e os temas
transversais.
Quanto aos componentes curriculares, desenvolvidos na sua totalidade ou parcialmente
na modalidade a distância, os Planos e Projetos Pedagógicos de Cursos deverão indicar: I. os

componentes curriculares, as ementas, a forma de organização curricular, com a previsão de
métodos e práticas de ensino-aprendizagem que incorporem o uso integrado de tecnologias de
informação e comunicação para a realização dos objetivos pedagógicos; II. os recursos de
interação entre professores e estudantes (fóruns, chats, web conferências); III. a infraestrutura
física e tecnológica a ser disponibilizada para viabilizar a oferta; IV. o processo de mediação
pedagógica, realizado pelo docente, para acompanhamento tutorial a distância aos estudantes.
V. a formação docente e discente para utilização do ambiente virtual de aprendizagem
institucional; VI. a previsão do planejamento e elaboração/curadoria dos conteúdos e materiais
didáticos digitais.
Os conteúdos curriculares, previstos pelo PPC, devem possibilitar o desenvolvimento do
perfil profissional do egresso considerando a atualização dos conteúdos, a adequação das cargas
horárias e da bibliografia. Abordar os conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental,
de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história
e cultura afro-brasileira, africana e indígena (estes conteúdos podem ser trabalhados sob a
forma de componentes curriculares ou transversalmente em componentes já existentes). Nas
licenciaturas é necessário prever as formas de integração com as redes públicas de ensino.
5.9.2 Matriz Curricular
Disposição dos períodos e de cada componente curricular que compõe cada eixo da
estrutura curricular, com os códigos, créditos, as cargas horárias teórica, prática (quando houver),
de extensão e a carga horária total, bem como os pré-requisitos.
Nos cursos onde for oferecido os componentes curriculares, na totalidade ou
parcialmente, na modalidade da Educação a Distância, precisam estar identificados na matriz.
Sendo que a carga horária nessa modalidade não poderá ultrapassar 40% da carga horária total
do curso.
Serão considerados componentes curriculares ministrados na modalidade da Educação a
Distância, somente aqueles desenvolvidos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
institucional.
5.9.3 Fluxograma curricular
Diagrama descrevendo a matriz curricular contendo a carga horária dos componentes e o
fluxo de pré-requisitos.
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5.10 Metodologia de Ensino
Reflete a construção do conhecimento através de um conjunto de estratégias, métodos e
técnicas relacionados ao processo de ensino e aprendizagem. Descreve as formas de integração
entre teoria e prática e o equilíbrio entre a formação do cidadão e do profissional, a partir de uma
concepção de ensino e aprendizagem orientada por metodologias comprometidas com a
interdisciplinaridade, a contextualização, a relação teórico prática, visando ao desenvolvimento
do espírito científico e à formação de sujeitos autônomos.
De acordo com a modalidade de ensino (presencial, semipresencial e a distância)
especificar as metodologias desenvolvidas, o uso de tecnologias da informação e comunicação
na aprendizagem e as atividades de tutoria, quando couber, que promovam a aprendizagem dos
discentes por meio da relação teoria-prática sendo claramente inovadora e embasada em
recursos que proporcionem aprendizagens diferenciadas dentro da área do curso.
5.11 Estágio Supervisionado
No PPC, devem ser observados o regulamento próprio do IFMA explicitando se será
obrigatório ou não, e demonstrar como se dá em termos de objetivos, carga horária,
previsão/existência de convênios, formas de apresentação, acompanhamento, orientação,
supervisão e coordenação. Observar que para os cursos de graduação tecnológica, a carga horária
destinada ao estágio profissional supervisionado, seja obrigatório ou não obrigatório, deve ser
adicionada à carga horária total mínima estabelecida no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores
de Tecnologia (CNCST).
Para cursos de licenciatura, demonstrar a existência de relação com a rede de escolas da
Educação Básica, a parceria entre docentes do IFMA, licenciandos e docentes das escolas
públicas, considerando a articulação entre a teoria e a prática, o currículo do curso e aspectos
práticos, tais como: embasamento teórico das atividades planejadas/desenvolvidas no campo da
prática; reflexão teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de
educação formal e não formal; produção acadêmica que articule a teoria estudada e a prática
vivenciada.
O regulamento próprio do IFMA (que deve constar nos anexos), bem como a legislação
nacional vigente devem ser referência para este item.
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5.12 Trabalho de conclusão de curso
A inclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) no currículo deve estar conforme as
Diretrizes Curriculares Nacionais, observando-se que não se constitui como componente
obrigatório para todos os cursos, devendo estar claro no PPC. Quando for obrigatório, descrever
de forma objetiva, como o TCC será desenvolvido no

curso, as modalidades, critérios e

procedimentos de avaliação. Especificar a carga horária destinada à realização das atividades do
TCC, tendo em vista a integralização da carga horária total do curso.
Os PPCs deverão incluir nos anexos os regulamentos próprios relativos ao TCC, vigentes
na instituição.
5.13 Atividades Complementares
Tratam-se de atividades cuja finalidade é enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem através de atividades que complementem a formação social e profissional. Devese considerar sempre a natureza do curso, a flexibilidade da carga horária, a diversidade de
atividades e as formas de aproveitamento, atendendo a resolução do IFMA sobre o tema.
Nesse item, deverá ser descrita a relevância das atividades complementares para o curso,
explicitando as atividades, a carga horária e as formas de aproveitamento de acordo com a
Resolução do IFMA.
Os PPCs deverão incluir nos anexos os regulamentos próprios relativos às Atividades
Complementares, vigentes na instituição.
5.14 Curricularização da extensão
Trata-se da inclusão de 10% da carga horária total do curso em atividades curricularizadas
de extensão. Explicitar de que modo a inclusão se dará, atendendo à resolução do IFMA que trata
do tema, de modo a ficar claro no PPC os componentes curriculares específicos ou os que terão
parte de sua carga horária destinada à curricularização da extensão.
5.15 Prática como componente curricular
Este item tratará da forma como ocorrerá a Prática como Componente Curricular (PCC) no
âmbito dos cursos de licenciatura. As 400 horas determinadas para este fim poderão ser
adaptadas aos componentes curriculares na sua totalidade de carga horária ou sendo em parte
destes. Alguns exemplos: aulas ministradas pelos estudantes; criação e aplicação de técnicas de
ensino; estruturação de portfólio; apresentação de estudo de caso; elaboração de material
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didático; elaboração de plano de aula; elaboração de vídeos; ministração de minicursos; criação
de blogs; aplicativos; oficinas pedagógicas; elaboração de roteiro de aulas práticas.
5.16 Tutoria
É exclusiva para cursos na modalidade de Educação a Distância e para cursos presenciais
que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria
nº 2.117 de 06 de dezembro de 2019 e Resolução nº 22, de 22 de junho de 2021).
No PPC precisa estar claro que as atividades de tutoria devem atender às demandas
didático-pedagógicas da estrutura curricular. Ela compreende a mediação pedagógica junto aos
discentes, inclusive em momentos presenciais, o domínio do conteúdo, de recursos e dos
materiais didáticos e o acompanhamento dos discentes no processo formativo. É importante
indicar o ambiente virtual de aprendizagem que será utilizado para o desenvolvimento do
processo de ensino e aprendizagem.
5.17 Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores
Definir no PPC quais são os critérios a serem utilizados para validar os conhecimentos e
experiências, inclusive para reconhecimento de saberes e competências que os discentes do
curso adquiriram previamente e queiram solicitar aproveitamento. Poderá haver o
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, bem como de saberes e
competências, para fins de prosseguimento nos estudos, desde que diretamente relacionados
com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação ou habilitação profissional, que
tenham sido desenvolvidos.
Indicar, também, o período em que o discente deverá fazer o requerimento à instituição.
5.18 Avaliação da aprendizagem
Explicitar a concepção de avaliação pautada nos princípios pedagógicos assumidos pelo
IFMA, de natureza contínua, sistemática e coerente com os objetivos do curso. Nesse sentido, a
verificação do rendimento deve obedecer a alguns critérios tais como: avaliação contínua e
cumulativa do desempenho do discente, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais.
Demonstrar os procedimentos de avaliação do processo ensino e aprendizagem, a periodicidade
e os critérios.
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5.19 Avaliação do Curso
Como forma de garantir a qualidade do processo de formação previsto no PPC é
necessário que a avaliação do curso seja periódica e sistemática com vistas a fornecer dados que
possam subsidiar a sua reestruturação, quando for o caso. Este item deve atender o que o SINAES
indica, que a gestão do curso é realizada considerando a autoavaliação institucional (realizada
pela CPA) e o resultado das avaliações externas (ENADE e Avaliação dos Cursos de Graduação)
como insumo para aprimoramento contínuo e planejamento do curso.
Especificar de que forma ocorrerá o processo de acompanhamento e avaliação do curso,
a periodicidade, os instrumentos utilizados e quando ocorrerá a abertura para possíveis reajustes
ou reformulações, deve constar, também, de que forma serão utilizados os diagnósticos obtidos
nas avaliações, interna e externa. Deve ser descrito qual a atuação do NDE, do colegiado e da
coordenação do curso no processo de avaliação.
5.20 Ementário e bibliografias
Devem ser apresentadas as ementas de todos os componentes curriculares que
compõem a estrutura curricular do curso, bem como as respectivas bibliografias básica e
complementar. Para a bibliografia básica, deve-se listar o mínimo de 3 (três) exemplares de livros
por componente (disciplinas, TCC e estágio) e para a bibliografia complementar, listar o mínimo
de 3 (três) exemplares. É recomendável que a bibliografia seja atualizada. É importante também
verificar se as obras não estão esgotadas e se compõem o acervo da biblioteca que serve ao
curso.
5.21 Corpo Docente, Corpo Tutorial e Corpo Administrativo
5.21.1 Corpo Docente
Apresentação da relação dos professores do Curso, em ordem alfabética, com a titulação,
o regime de trabalho e os componentes curriculares que lecionarão com a respectiva carga
horária.
5.21.2 Corpo Tutorial
Para cursos na modalidade de Educação a Distância e para cursos presenciais que ofertam
disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade a distância (conforme Portaria nº 2.117, de
06 de dezembro de 2019 e Resolução nº 22, de 22 de junho de 2021).
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Apresentação da relação dos tutores do curso, em ordem alfabética, com titulação, regime
de trabalho e os componentes curriculares que lecionarão com a respectiva carga horária.
5.21.3 Corpo Administrativo
Apresentação da relação dos técnicos administrativos que atuarão no Curso, em ordem
alfabética, com a titulação, o regime de trabalho e a atribuição.
5.22 Núcleo Docente Estruturante
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) constitui segmento da estrutura de gestão
acadêmica em cada Curso, corresponsável pela elaboração, implementação, contínua atualização
e consolidação do Projeto Pedagógico de Curso de Graduação.
Deve-se citar no texto do PPC o número da portaria de constituição do NDE, sua
composição, as ações previstas para a melhoria do curso, bem como as ações já realizadas. Deve
também ressaltar a articulação com o colegiado do curso, no que concerne ao processo de
elaboração, acompanhamento e avaliação contínua do curso.
Considerar a Resolução do CONAES n° 01/2010 e a Resolução do IFMA vigente.
Os PPCs deverão incluir nos anexos os regulamentos próprios relativos ao NDE, vigentes
na instituição.
5.23 Colegiado do Curso
O Colegiado é um órgão com função deliberativa, consultiva e propositiva de cada curso
de graduação.
Deve-se citar no texto do PPC o número da portaria de constituição do colegiado,
descrever as atribuições, o funcionamento, a periodicidade das reuniões, as formas de registro e
os encaminhamentos das ações. As orientações específicas para este item constam da
Resolução do IFMA.
5.24 Coordenação do Curso
O Coordenador de Curso é um docente que deve ter o compromisso com a melhoria da
qualidade do curso, atuando nas dimensões didáticas, pedagógicas, administrativas e políticas,
por meio do exercício da liderança democrática, desenvolvendo ações propositivas e proativas.
Apresentar as informações sobre o coordenador do curso, portaria de designação,
formação acadêmica, regime de trabalho, representatividade em colegiados superiores, as ações
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implementadas e propostas para o curso, observar o que consta na Resolução vigente do IFMA
específica para este item.
5.25 Infraestrutura
5.25.1 Sala de aula
Descrever a quantidade de salas de aula disponíveis para o curso, quantitativo de discente
por sala, destacando o atendimento das necessidades do curso, a disponibilidade de recursos de
tecnologias da informação e comunicação adequadas às atividades a serem desenvolvidas,
flexibilidade relacionada às configurações espaciais, que oportunizam distintas situações de
ensino e aprendizagem e possuem outros recursos cuja utilização é comprovadamente exitosa.
5.25.2 Sala de professores
Informar a disponibilidade de sala para os professores, que possa ser utilizada em tempo
integral, tendo em vista as ações acadêmicas de planejamento didático-pedagógico, dotada de
recursos de tecnologias da informação e comunicação suficientes para atender às demandas,
atendimento a discentes, e para a guarda de material e equipamentos pessoais, com segurança.
5.25.3 Sala de Coordenação
Informar a disponibilidade de um espaço de trabalho para o coordenador do curso, que
viabilize as ações acadêmico administrativas, possua equipamentos adequados, atenda às
necessidades do curso, permita o atendimento individual ou em grupo com privacidade, e
disponha de infraestrutura tecnológica diferenciada que possibilite formas distintas de trabalho.
5.25.4 Laboratório de Informática
Descrever a infraestrutura do laboratório de informática, especificando a quantidade de
equipamentos destinados ao curso ou se estes são compartilhados com outros cursos,
considerando o quantitativo de discentes e de que forma terão acesso ao laboratório (normas do
laboratório) e a internet, elencando os softwares voltados para o curso.
5.25.5 Laboratório específicos e/ou didáticos
Descrever os laboratórios necessários para a implementação do curso, bem como outros
disponíveis no Campus. Os laboratórios devem atender as necessidades do curso, com as
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança, se apresentam conforto,
manutenção periódica, serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos de tecnologias da
informação e comunicação adequados às atividades a serem desenvolvidas, e possuem
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quantidade de insumos, materiais e equipamentos condizentes com os espaços físicos e o
número de discentes.
5.25.6 Biblioteca
Recomenda-se a descrição das instalações da biblioteca, a sua área em metro quadrado
(m²), o mobiliário, os equipamentos, a quantidade de computadores disponíveis para consulta,
plataformas digitais, acervo digital, os softwares, acervo físico, o número de servidores que
trabalham na biblioteca com as suas funções.
Informar o horário e normas de funcionamento e se há garantia de acesso físico nas
instalações e recursos tecnológicos que atendem à demanda ininterrupta via internet, bem como
de ferramentas de acessibilidade e de soluções de apoio à leitura, estudo e aprendizagem.
5.26 Acervo
Neste item detalhar o acervo bibliográfico pertinente ao curso (bibliografia básica e
complementar), tanto os acervos físico quanto digital e virtual. Fazer uma lista com as seguintes
informações: título, edição, local, editora, ano e ISBN, observando as regras da ABNT vigente e a
quantidade de exemplares por título, obedecendo o quantitativo por número de alunos
matriculados no curso e de outros que utilizem os títulos. Informar se o acervo virtual possui
contrato que garante acesso ininterrupto pelos usuários e estar registrado em nome da
Instituição.
5.27 Certificação e Diploma
A expedição de diplomas deve obedecer ao que está regulamentado pela Resolução
vigente do IFMA. Também pode-se prever a emissão de certificados conforme o Art. 48 § 2º da
Resolução CNE/CP 01, de 05 de janeiro de 2021, que diz “Ao estudante que concluir a unidade
curricular, etapa ou módulo de curso superior de tecnologia, com terminalidade que caracterize
efetiva qualificação profissional tecnológica, para o exercício no mundo do trabalho, será
conferido certificado de qualificação profissional correspondente, no qual deve ser explicitado o
título obtido e a carga horária da formação”.
5.28 Referências
Neste item deve constar a lista das referências que foram citadas e que fundamentaram
a elaboração do PPC.
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6 SOBRE A CRIAÇÃO OU REFORMULAÇÃO DO PPC: fluxo dos processos.
O processo de tramitação do PPC, no que se refere a criação ou reformulação, precisa
obedecer ao passo a passo, respeitando os prazos e a ordem dos setores. Para o processo de
criação ou reformulação do PPC, o fluxo de tramitação dos processos eletrônicos está
estabelecido no Sistema Único de Administração Pública (SUAP). Neste sistema encontra-se o
manual de procedimentos operacionais, com as instruções para a abertura de processo
eletrônico, bem como detalha o seu fluxo.
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