
ATENÇÃO COMISSÃO ELABORADORA 

A elaborar a Minuta cuidar para que cada caput de artigo, parágrafos e alíneas tenham apenas 

uma e somente uma frase. Evita-se isso editando os trechos do PPC que farão parte da 

Resolução, em vez de usar o copia-e-cola. É mais fácil editar antes do que depois. 

Cuidar também para escrever todos os números que aparecerão na Resolução por extenso. 

Ex.: 135 (cento e trinta e cinco) horas; 3450 (três mil, quatrocentos e cinquenta) horas. Por 

fim, postar na Plataforma a Minuta em formato DOC, para futura publicação pela CEG. 

 

 MINUTA DE RESOLUÇÃO DO PPC 

 

RESOLUÇÃO Nº _____________, DE _____DE ____________ DE ______. 

 
Aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura / 

Bacharelado em________________________________. 

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ , no uso das atribuições que lhe conferem o 

Estatuto e o Regimento Geral, e em cumprimento à decisão da Colenda Câmara de Ensino de Graduação 

e do Egrégio Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, em sessão realizada em _________ , e 

em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura / Bacharelado em _________ e os 

autos do Processo n. _________ - UFPA, procedentes da _UNIDADE ACADÊMICA  , promulga a seguinte 

 
RESOLUÇÃO 

 
Art. 1º O objetivo do Curso de Licenciatura / Bacharelado em________________________ é 

 _______________________________________________________________________. 

Art. 2º O perfil do egresso desejado pelo Curso de Licenciatura / Bacharelado 

em______________________ é _____________________________________________. 

Art. 3º Explicitar o turno de funcionamento, o período letivo, o regime acadêmico e a forma de 

oferta das atividades, em conformidade com as Características Gerais do Curso. 

Os artigos 1º, 2º, 3º devem ser expressos de forma sintética em conformidade com o PPC. 

Art. 4º O currículo do Curso de Licenciatura / Bacharelado em_____________________ prevê 

atividades curriculares que têm o objetivo de desenvolvimento de competências, como 

discriminado no Anexo _____. 

Art. 5º O currículo do Curso de Licenciatura / Bacharelado em_____________________ é 

constituído de: 

Explicitar o nome dos Núcleos / Eixos, de acordo com o Desenho Curricular, complementando com 

breve descrição de seus objetivos ou conteúdo. Não citar carga horária nem atividades. 

I -   Núcleo / Eixo ____________________ (descrição dos objetivos ou conteúdo) 

II -  Núcleo / Eixo ____________________ (descrição dos objetivos ou conteúdo) 

III – Núcleo / Eixo ____________________ (descrição dos objetivos ou conteúdo) 



Art. 6º Explicitar a forma, os requisitos e a carga horária para realização do Estágio 

Supervisionado. 

Mencionar em parágrafo próprio que o Conselho da Subunidade aprovará regulamentação 

específica para o Estágio Supervisionado. 

Art. 7º Explicitar a oferta de Atividades Complementares. 

Identificar a carga horária total e explicitar as formas de atividades complementares.  

Mencionar em parágrafo próprio que o Conselho da Subunidade aprovará regulamentação 

específica para Atividades Complementares. 

Art. 8º Explicitar as formas, a carga horária e as condições de desenvolvimento das 

atividades de extensão. 

Art. 9º Explicitar as formas e estratégias de inserção dos estudantes e ou desenvolvimento das 

atividades de pesquisa como parte do percurso acadêmico. 

Art. 10 Explicitar a carga horária, as formas e condições de realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). 

Mencionar que o Conselho da Subunidade aprovará regulamentação específica para elaboração e 

avaliação do TCC. 

Também os artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 devem ser expressos de forma sintética em 

conformidade com o PPC. 

Art. 11 (Artigo necessário apenas para licenciaturas.) Explicitar de forma sintética a natureza e 

a vivência das 400 horas de prática como componente curricular ao longo do Curso. 

Art. 12 A duração do Curso de Licenciatura / Bacharelado em_____________________ é de 

_____ anos. 

Parágrafo Único O tempo de permanência do aluno não poderá ultrapassar 50% (cinquenta 

por cento) do tempo previsto para duração do Curso.  

Art. 13 Para integralizar o Curso de Licenciatura / Bacharelado em_____________________ o 

aluno deverá concluir ________ horas, assim distribuídas: 

Explicitar a distribuição da CH do curso de acordo com o Desenho Curricular, por Núcleo / Eixo, em 

conformidade com o PPC. 

I -   _______________ horas no Núcleo / Eixo ____________________ 

II -  _______________ horas no Núcleo / Eixo ____________________ 

III - _______________ horas no Núcleo / Eixo ____________________ 

IV -  _______________ horas no Núcleo / Eixo ____________________ 

Art. 14 Caberá ao Conselho da Subunidade instituir comissão para avaliar e acompanhar a 

execução do Projeto Pedagógico do Curso. 

Explicitar se a comissão irá estabelecer meios próprios ou adotará orientações e procedimentos 

estabelecidos pela PROEG ou ambos. 

Art. 15 Esta resolução contempla os alunos ingressantes no Curso de Licenciatura / 

Bacharelado em______________________a partir de ___ANO___. 


