MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudan s - IFMA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3/2021 PRENAE/REITORIA/IFMA

2 de dezembro de 2021

Estabelece os procedimentos e cronograma para
reformulação dos Projetos Pedagógicos de Cursos de
Graduação para ﬁns de inclusão da curricularização da
extensão
O PRÓ-REITOR DE ENSINO E ASSUNTOS ESTUDANTIS, no uso de suas atribuições
legais e conforme Art. 33 da Resolução N° 32, de 4 de novembro de 2021 do Conselho Superior, que
regulamenta a inclusão da curricularização da extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, RESOLVE:

Art. 1° Os cursos de graduação do IFMA deverão ser reformulados para a inclusão da curricularização
até 19 de dezembro de 2022 conforme Resolução CONSUP/IFMA nº 32/2021.
Art. 2º Fica estabelecido até o dia 14 de janeiro de 2022 o período para estudo através de material
informativo que poderá ser acessado pelo link: https://padlet.com/christiannerosa/qfb86ead041to0iq.
§1° Somente após o período de estudo acima citado, os PPCs serão recebidos exclusivamente via
processo eletrônico.
§2° Durante o período de estudo o campus poderá solicitar ao Degrad/Prenae a participação de algum
membro da comissão responsável pela elaboração da norma (de forma presencial ou virtual), para
dirimir quaisquer dúvidas sobre a inclusão da curricularização.
Art. 3º Os cursos de bacharelado e superiores de tecnologia deverão observar suas Diretrizes
Curriculares Nacionais e Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, respectivamente,
bem como as resoluções do IFMA que foram criadas ou alteradas, no ato da reformulação dos PPCs.
Art. 4º Fica estabelecido o cronograma para reformulação dos cursos de graduação conforme quadro
abaixo.
Cursos

Situação

Período

Bacharelados e
Superiores de
Tecnologia

Todos os cursos em
andamento nos anos de 2019
a outubro de 2021

15 de janeiro a 15 de abril
de 2022

Bacharelados e
Superiores de
Tecnologia

Em andamento nos anos
anteriores a 2019 e cursos de
criação

16 de abril a 16 de julho de
2022

Licenciaturas

Todas

1 de agosto a 19 de
dezembro de 2022

Art. 5° Os casos omissão serão dirimidos pelo Departamento de Graduação da Prenae.
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