
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

BASE DE CONHECIMENTO 

REESTRUTURAÇÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

QUE ATIVIDADE É? 

Reformulação (Reestruturação do curso de graduação) trata-se de mudança no currículo de proporção mais complexa. 

*Em caso de dúvida entrar em contato com a CEC. 

QUEM FAZ? 

A Coordenação de Ensino e Currículo (CEC) da Pró-reitoria de Ensino (PRE). 

 COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

A coordenação do curso deverá abrir processo do tipo "Graduação: reformulação curricular (adequação/reestruturação)". Incluir 

memorando do Colegiado do Curso, anexar as atas do NDE, CG do curso e CD ou equivalente (ou referenciar no memorando) e o PPC. 

O processo deverá ser enviado à CEC. No momento da entrada na CEC a matriz curricular é encaminhada para avaliação do CRA/NCH 

e, após despacho, o processo retorna à CEC e poderá ser enviado ao Curso (adequações) ou seguirá para análise e emissão de parecer a 

ser enviado ao curso para que promova as alterações ou justificativas referentes aos apontamentos. Ao retornar à CEC com os 

encaminhamentos finais do curso, o processo é submetido à CG e posteriormente ao COCEPE para deliberações. Após, deverá ser 

encaminhado à CEC para notificação do colegiado, se parecer desfavorável ou envio à CRA e NRC para cadastro do PPC nos sistemas 

acadêmico e no e-MEC. 

 QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

O processo deve ser enviado à CEC nas seguintes situações: 

- Alteração das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs); 



- Mudança de carga horária total; 

- Mudança de disciplina obrigatória (inclusive disciplinas com inclusão no banco universal); 

- Alteração na Regra de Transição; 

- Mudança nas orientações do TCC; 

- Mudança nos Estágios; 

- Mudança no PPC; 

- Mudança de carga horária em EXT; 

- Acréscimo ou diminuição de disciplina optativa no Fluxograma. 

 QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Memorando de encaminhamento (CG do curso) 

Projeto Pedagógico de Curso - PPC (formato das Diretrizes para elaboração do PPC) 

Atas do NDE, CG do curso e CD ou equivalente 

 QUAL É A BASE LEGAL? 

Resolução COCEPE nº 29/2018 - Regulamento do Ensino de Graduação na UFPel 

 

 

 

 

 

 

https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2018/09/SEI_Resolu%C3%A7%C3%A3o-29.2018-Regulamento-Ensino-de-Gradua%C3%A7%C3%A3o-I.pdf


 

 

 



 


