
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

BASE DE CONHECIMENTO 

CRIAÇÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO 

QUE ATIVIDADE É? 

Criação de curso de graduação. 

QUEM FAZ? 

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

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO? 

A Unidade deverá abrir processo do tipo "Graduação: criação de cursos". Preencher o formulário 
"PRE Proposta de Criação de Curso PCC" - conjunto de estudos preliminares que irão constituir, 
minimamente, as dimensões do futuro Projeto Pedagógico de Curso (PPC). O formulário deverá 
ser assinado pelo/a diretor/a da Unidade e Comissão de Criação do Curso (que será constituída 
pela Unidade). Deverá ser anexada ao processo a Ata que trata da proposta e a Portaria da 
Comissão de criação do curso. O processo deve ser enviado à PRE, que avaliará junto à Reitoria a 
solicitação de criação de curso. Sendo aprovada, a PRE enviará à CEC, PROGEP, PROPLAN, 
SUINFRA e NRC para análise e emissão de parecer. Não sendo aprovada a proposta, a PRE 
enviará o processo à Unidade para encerramento do mesmo. Após a análise dos setores 
mencionados, a PRE encaminhará para a Comissão de Graduação (CG) que emitirá parecer e 
encaminhará ao COCEPE para que este analise e emita seu parecer. Em caso de aprovação, o 
COCEPE enviará o processo ao CONSUN para deliberação relativa à criação do curso. O 
processo retornará à PRE, para notificação da Unidade em caso de reprovação ou se aprovado, 
seja enviado, simultaneamente, à CEC para orientações referentes à produção do PPC na Unidade 
(Comissão de Criação do Curso) e ao NRC para registro de criação ou pedido de autorização de 
criação junto ao MEC. A Unidade enviará o futuro Projeto Pedagógico de Curso à CEC para 
análise e parecer. Posteriormente à tramitação necessária entre Unidade e CEC, o PPC será 
conduzido para submissão da CG e COCEPE. Em aprovado pelo COCEPE, a CEC o enviará à 
CRA e NRC para cadastro no sistema acadêmico e sistema e-MEC, respectivamente. Como 
último encaminhamento de finalização, será enviado despacho da CEC para Unidade onde o 
Curso foi criado para fechamento do processo. 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS? 

O processo deve ingressar na PRE com prazo anterior mínimo de 02 (dois) semestres para 
implantação e início das atividades.   

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS? 

Formulário de Proposta de Criação de Curso (No SEI, em "Gerar Documento", escolha a opção 
"PRE Proposta de Criação de Curso - PCC") 

Ata da Unidade que trata do PPC 



Portaria da Comissão de Criação do Curso 

QUAL É A BASE LEGAL? 

Regimento Geral da UFPel  

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

Resolução COCEPE nº 22/2018 (NDE) 

Instrução Normativa PRG/CEC nº 001/2016 (Esta Instrução Normativa encontra-se em 
reformulação. Para consultar, entre em contato com a CEC) 

 

 

https://wp.ufpel.edu.br/scs/regimento/
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
https://wp.ufpel.edu.br/scs/files/2018/08/Res.-Cocepe-22.2018.pdf


 
 

 
 

 


