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RESOLUÇÃO Nº 13/2016

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão máximo de
deliberação no plano didático-científico da Universidade Federal de Viçosa, no uso de suas
atribuições legais e considerando o que consta do Processo nº 16-006515, resolve

1. aprovar as Diretrizes para os Cursos de Graduação da UFV, conforme consta no Anexo
desta Resolução;
2. definir um prazo de 16 (dezesseis) meses, a contar da data da publicação desta
Resolução, para que os cursos de graduação se adéquem ao estabelecido.

Publique-se e cumpra-se.

Viçosa, 15 de setembro de 2016.

NILDA DE FÁTIMA FERREIRA SOARES
Presidente do CEPE

ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 13/2016 – CEPE
DIRETRIZES PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UFV
A Universidade Federal de Viçosa tem como missão exercer de forma integrada as
atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando à universalização da educação superior
pública de qualidade, à inovação, à promoção do desenvolvimento das ciências, letras e artes e
à formação de cidadãos com visão técnica, científica e humanística, capazes de enfrentar
desafios e atender às demandas da sociedade. Essa missão deve nortear os Projetos
Pedagógicos dos cursos de graduação oferecidos pela UFV.
Outrossim, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares
Nacionais e as Diretrizes para os Cursos de Graduação da UFV serão os marcos para a
construção e/ou reconstrução dos Projetos Pedagógicos de cada curso. Nesse processo, devem
ser observadas as seguintes dimensões:
Ético-política: as ações educacionais devem estar embasadas nos alicerces do saber científico e
na construção do conhecimento, orientadas por princípios éticos e políticos, visando
desenvolver na comunidade acadêmica a capacidade de compreensão, de intervenção e de
transformação da realidade;
Didático-pedagógica: o alcance dos objetivos do curso deve ser buscado por meio (i) da
utilização de metodologias didático-pedagógicas diversas – contemplando as inovações
metodológicas orientadas para o aprendizado ativo e participativo, com o estímulo às
atividades em grupo, dentro ou fora da sala de aula, explorando as tecnologias da
informação e da comunicação nos mais diferentes formatos, (ii) da flexibilidade, (iii) da
interdisciplinaridade e (iv) da articulação entre teoria e prática;
Legal: a estrutura curricular deverá fundamentar-se nos aspectos legais, internos e externos,
referentes ao curso;
Estrutural: o espaço físico deve permitir o fortalecimento e facilitar o processo de ensino e
aprendizagem, incluindo atividades didático-pedagógicas inovadoras e diversas; e
Avaliativa: os parâmetros e os procedimentos de acompanhamento e avaliação do Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) devem ser definidos de modo a (i) verificar a compatibilidade
entre os objetivos de cada curso, as competências esperadas dos egressos e as atividades
didático-pedagógicas oferecidas e (ii) permitir, no processo de gestão, a busca de soluções
para eventuais problemas constatados.
No debate sobre o PPC devem ser considerados: i) os objetivos do curso e as
competências esperadas dos egressos; ii) as metodologias e as práticas pedagógicas; iii) os

conteúdos, a organização curricular e a carga horária; iv) o espaço físico; e v) os mecanismos de
acompanhamento e avaliação dos cursos.
Deve-se ter clareza dos perfis dos estudantes, com suas muitas particularidades, e da
sociedade em que estamos inseridos, a qual se encontra em acelerado processo de geração de
novas informações, com problemas cada vez mais complexos a serem resolvidos.
O PPC deve contemplar a adoção de estratégias educativas variadas e complementares no
pensar e fazer acadêmicos; o conhecimento das realidades regional e nacional e dos seus
condicionantes sócio-histórico-político-culturais; a formação de profissionais competentes para
atuar responsavelmente nessa realidade, com compromisso diante das necessidades e dos
interesses básicos da comunidade; a articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e
extensão e a incorporação de tecnologias da informação e da comunicação.
As discussões para a construção do Projeto Pedagógico de Curso, com a participação de
toda a comunidade acadêmica, devem ainda levar em conta as condições estruturais, sociais,
culturais e políticas da Instituição e assegurar que o PPC seja organizado com estrutura e caráter
flexíveis, em constante avaliação e aprimoramento, permitindo rápidos e constantes
aperfeiçoamentos.
PERFIL DO EGRESSO
O tempo na Universidade deve contribuir para a formação de um cidadão imbuído de
valores éticos que, com competência formal e política, possa atuar no seu contexto social de
maneira comprometida com a construção de uma sociedade justa e solidária.
No PPC, tão importante quanto a garantia da sólida formação fundamentada em
competências teóricas e práticas, é a aquisição de habilidades comportamentais fundamentais
para o exercício da cidadania e a inserção e permanência profissional do egresso em uma
sociedade cada vez mais exigente, em constante transformação e acelerado processo de geração
de informações e conhecimento.
Para assegurar essa formação, as ações educacionais devem:
I.

oportunizar vivências imbuídas de valores, como solidariedade e ética;

II.

praticar o respeito e acolhimento às diferenças;

III. assumir processos educativos com caráter inclusivo e de respeito à pluralidade;
IV. respeitar a natureza, a partir da busca pelo equilíbrio ambiental e desenvolvimento
sustentável;
V. formar cidadãos críticos e reflexivos, capazes de atuar, agir e modificar a realidade na qual
estão inseridos;

VI. valorizar a tecnologia no que tange à contribuição para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas; e
VII. implantar atividades de ensino, pesquisa e extensão alicerçadas no princípio da
indissociabilidade.
Os cursos de graduação da UFV devem capacitar o estudante com uma sólida formação
técnico-científica profissional, com competências e habilidades necessárias para:
I.

compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissionais;

II. projetar e conduzir experimentos, assim como analisar e interpretar os seus resultados;
III. atuar em equipes multidisciplinares, de modo a compartilhar novos conhecimentos;
IV. comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;
V. avaliar o impacto das atividades profissionais no contexto social e ambiental; e
VI. assumir a postura de permanente busca de atualização profissional.
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
No PPC, deve-se observar o seguinte:
I.

Além de seguir as diretrizes curriculares específicas de cada curso, a organização da matriz
curricular deve permitir o desenvolvimento de projetos, preferencialmente integrados a
mais de uma disciplina, e atividades extraclasse.

II. A flexibilização deve ser assegurada na matriz curricular, por meio do oferecimento de
disciplinas optativas e facultativas, de projetos multidisciplinares, de estágios, de atividades
acadêmico-científico-culturais e complementares, da mobilidade acadêmica, da atuação em
programas de monitoria e tutoria, da participação em empresas juniores e outras atividades
empreendedoras e de cunho social, da participação em projetos de extensão, de modo a
permitir a exploração e a abordagem tanto de temas do campo especializado como de
outros temas abrangentes, atuais e relevantes.
III. A legislação específica pertinente a cada um dos cursos de graduação deve ser respeitada e
claramente interpretada, bem como deve ser feita a previsão do tempo necessário para
estudo individual e/ou em grupo.
IV. A carga horária do curso em disciplinas obrigatórias não deve ultrapassar 75% da carga
horária total.
V. Para a complementação da carga horária total exigida, devem ser propostos:
1

o oferecimento de disciplinas optativas;

2

o oferecimento de disciplinas-projetos;

3

a ampliação da carga horaria mínima obrigatória em estágio; e/ou

4

a possibilidade do aproveitamento de atividades complementares.

VI. A carga horária semanal recomendada com aulas não deve ser superior a 24 horas-aula,
respeitada a legislação específica dos cursos.
VII. A carga horária das atividades relacionadas ao desenvolvimento de projetos e de estudos
dirigidos pode não estar, necessariamente, incluída na carga horária máxima semanal
recomendada.
VIII. Nos semestres dedicados à realização de estágio, a carga horária semanal nesta atividade
não deve ser superior a 36 horas.
IX. Deve-se estimular o oferecimento de disciplinas semipresenciais, preferencialmente abertas
à matrícula de estudantes dos três campi da UFV, que poderão colaborar com o
desenvolvimento de habilidades comportamentais como autonomia, disciplina e
responsabilidade, dentre outras.
X. Deve-se assegurar aos estudantes a possibilidade de cursarem, no mínimo, 10% da carga
horária total do curso em atividades didáticas semipresenciais. Este percentual deverá ser
ampliado ao longo dos próximos cinco anos.
XI. O Primeiro Ano no curso de graduação deve merecer atenção especial no PPC. Durante
esse período, recomenda-se que:
I.
II.

os estudantes sejam acolhidos na Universidade, com orientação acadêmica especial;
as atividades de acompanhamento e de orientação pedagógica incluam a apresentação
à vida universitária, o conhecimento do PPC e das habilidades e competências
esperadas do egresso do curso;

III.

a carga horária semanal de atividades de aulas não ultrapasse 20 horas-aula,
especialmente durante o primeiro semestre do curso (nesse caso, a carga horária das
atividades de desenvolvimento de projeto, estudo dirigido e complementares pode não
estar incluída nesta carga horária semanal);

IV.

sejam programadas cargas horárias de estudo dirigido para disciplinas oferecidas no
período, fortalecendo a importância do estudo no processo de aprendizagem;

V.

as medidas e ações previstas no PPC e os horários programados para as disciplinas
devem permitir e estimular a participação em atividades esportivas e culturais.

XII. Atenção especial deve ser dada às disciplinas básicas e iniciais das várias áreas do
conhecimento, oferecidas para cada um dos cursos de graduação. Na definição do conteúdo
e da metodologia para tais disciplinas é fundamental considerar a proposta pedagógica do
curso.

As atividades extraclasse são fundamentais no processo de aprendizado e devem,
preferencialmente, integrar temas abordados por duas ou mais disciplinas. Mais importante do
que aquilo que o professor faz, deve ser o que o estudante faz, dentro e fora da sala de aula. Para
serem eficientes, as tarefas devem ser programadas, preferencialmente, como atividades integradas
e definidas no Projeto Pedagógico do Curso, para permitir a multidisciplinaridade e evitar a
sobrecarga do estudante, com a consequente queda de rendimento no processo de aprendizado. A
carga horária em sala de aula deve ser compatível com a das atividades extraclasse.
As disciplinas-projetos, os estágios e outras atividades extensionistas devem oferecer ao
estudante a oportunidade de utilizar os conhecimentos e habilidades adquiridas ao longo do curso,
de modo integrado, para responder às necessidades e aos desafios que enfrentará na vida
pessoal/profissional.
As disciplinas são parte do PPC e, para que seja possível o acompanhamento e avaliação
dos cursos de graduação, é necessário que constem nos Programas Analíticos os objetivos e a
metodologia utilizada. A distribuição da carga horária (tanto a que se refere aos encargos
didáticos do professor, como aquela em que os estudantes se dedicam aos estudos e/ou às outras
atividades previstas) também deve estar registrada nos respectivos programas.
METODOLOGIAS
Não há um modelo didático-pedagógico pronto que garanta o sucesso e a solução para
todas as dificuldades e realidades, mas existem consensos. Três afirmativas podem ser
consideradas consensos sobre o processo de ensino e aprendizagem: i) para aprender, é preciso
estudar, preferencialmente em grupo; ii) para estudar e aprender, é indispensável a vontade, o
desejo; e iii) um eficiente processo para motivar e despertar a vontade de aprender do estudante é a
busca de soluções para problemas reais, com a integração dos conhecimentos.

Assim, um

caminho comprovadamente eficiente é o aprendizado ativo e, em especial, o aprendizado
colaborativo e cooperativo, baseado em problemas e projetos.
Apesar das atuais exigências para a formação profissional, é possível constatar que as
metodologias de ensino vigentes e as estruturas curriculares apresentam ainda uma grande ênfase
nos conteúdos, assumindo um modelo técnico que se pauta na transmissão-recepção.
As informações são facilmente encontradas na internet e, portanto, a figura do professor
não é a única possibilidade para o seu acesso. O tempo na sala de aula, portanto, deve ser dedicado
ao aprimoramento do espírito crítico, à análise, ao incentivo à criatividade, ao pensamento
sistêmico, à colaboração e à construção coletiva de novos conhecimentos, sempre com a mediação

do professor. Isso permitirá aos estudantes entenderem aspectos essenciais do conhecimento
científico, tal como a sua provisoriedade, incertezas e limitações.
A importância dos três componentes do processo de ensino-aprendizagem – professores,
estudantes e projeto pedagógico – é reconhecida, mas pouca atenção é dada ao terceiro
componente e as falhas tendem a recair sobre o professor ou o estudante. Tal aspecto reforça a
necessidade de serem consideradas, no PPC, a metodologia de ensino, a aprendizagem e a
organização curricular.
Na construção do Projeto Pedagógico do Curso, sugere-se que sejam levados em conta
procedimentos e métodos de ensino reconhecidos como eficientes e que:
a.

envolvam o estudante no processo de aprendizado;

b.

garantam o debate em pequenos grupos como eficiente forma de assegurar um processo
ativo e participativo;

c.

estimulem o estudante para o uso da informação, construindo e praticando o conhecimento,
por meio da realização de exercícios, relatórios, apresentações orais, projetos e testes;

d.

incentivem e encorajem a reflexão, pois o estudante precisa refletir para aprender a pensar
criticamente sobre o objeto de conhecimento e as ações práticas com que ele se envolve;

e.

proporcionem meios para que o estudante seja desafiado e que tenha sucesso (o estudante
que não é desafiado não tem estímulo, da mesma forma que aquele que nunca obtém sucesso
se frustra e, muitas vezes, desiste);

f.

encorajem o estudante a ensinar outros estudantes, fomentando a colaboração, e não a
competição (o estudante que exerce a tutoria com um pequeno grupo de colegas aprenderá
mais, da mesma forma que os estudantes tutorados);

g.

encorajem a realização de tarefas orientadas e desafiadoras, bem planejadas, que
aumentarão o aprendizado e a motivação; e

h.

desenvolvam estratégias que permitam ao estudante ir para a sala de aula preparado para
discutir, mesmo que parcialmente, o tema a ser abordado, de modo a aproveitar o horário
de aula de forma eficiente.
Para o melhor aproveitamento dos momentos em sala de aula, deve-se: i) realizar

atividades que instiguem os estudantes a pensar, por exemplo, realizando-se aulas baseadas na
resolução de problemas contextuais, capazes de estimular a pesquisa, a análise, a síntese e a
construção de novos saberes articulados aos conteúdos em estudo; ii) saber o nível de
conhecimento atual e o pretendido pelos estudantes; iii) desenvolver questões que promovam a
exploração e o crescimento dos estudantes; iv) utilizar, sempre que possível, material visual e

concreto, de forma a buscar estabelecer conexões com os objetos de conhecimento discutidos em
sala de aula; v) proporcionar aos estudantes um ambiente na sala de aula que estimule o
questionamento, o comentário e o debate; e vi) promover atividades em grupo e em espaços não
formais de ensino.
As atividades pedagógicas complementares devem desenvolver um ambiente propício à
autoaprendizagem, por meio, por exemplo: da adoção do ensino associado à pesquisa e à
extensão; do oferecimento de disciplinas-projetos; da realização de seminários e debates; da
discussão de estudos de casos; da organização de dinâmicas de grupo; dos estudos dirigidos; do
estímulo ao aprendizado baseado em projetos e/ou problemas; da elaboração de artigos, ensaios,
relatos de experiências, relatórios técnico-científicos e monografias. Essas atividades, dentre
outras, devem buscar desenvolver a capacidade de comunicação escrita, interpretação, análise e
aplicação de textos e soluções de problemas previamente formulados. Elas devem procurar,
ainda, ativar a comunicação entre os pares, o aprendizado horizontal, a criatividade e o desejo de
contribuir com novos elementos de discussão e análise.
RECURSOS HUMANOS E FÍSICOS
Deve constar do PPC a relação atual de docentes e de técnicos responsáveis pela
condução do curso, bem como a estrutura física disponível para a realização das atividades.
Deve ser incluída, também, a relação de docentes e de técnicos desejável. Essas informações
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos, além de qualificar o planejamento das ações, uma vez que
serão observadas as condições para o desenvolvimento das atividades acadêmicas propostas,
permitirá, na construção do Plano de Gestão para a Graduação na UFV, a definição de
prioridades tanto para a contratação de docentes e técnicos, como para as novas obras e
adaptações das edificações, buscando melhorar as condições de oferecimento dos cursos de
graduação. É preciso destacar, ainda, que a infraestrutura da Universidade deve garantir o pleno
atendimento aos deficientes físicos, com espaços adaptados e acessíveis, além de recursos
materiais e de pessoal qualificado.
PROCESSO DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPC
Deve ser descrito no PPC o processo de acompanhamento e avaliação do curso,
contemplando a adoção de procedimentos de revisão e atualização contínua, tendo em vista a
necessidade de buscar aperfeiçoamento constante, considerando a evolução do conhecimento e
as mudanças das demandas sociais.

Para facilitar o processo de avaliação do curso, no PPC, as habilidades e as competências
pretendidas para o egresso devem ser relacionadas com cada uma das disciplinas e/ou atividades
didáticas programadas, devendo ser quantificado o nível de atendimento esperado. Portanto, fará
parte do processo de acompanhamento do curso aferir o alcance dos objetivos, das habilidades e
das competências pretendidas, com a participação de diferentes públicos.
O processo de avaliação do curso deve ser acompanhado de proposta de medidas a serem
tomadas, quando for o caso, frente aos problemas identificados.

