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Cronograma de Revisão/Alteração do Projeto Pedagógico FADIR

Etapas Objetivos Metodologia
Etapa I
(1º 
semestre
de 2011)

Revisão, reflexão e proposição sobre os 
seguintes componentes curriculares:
a) concepção e  objetivos  do curso, 
contextualizados  em  relação às suas inserções 
institucional, política, geográfica e social
b) perfil pretendido para o egresso, assim 
como correlatas habilidades e competências 
preconizadas
c) Vocação específica do curso
d) Eventuais áreas de concentração do 
curso
e) Carga Horária mínima do Curso (em 
horas)
f) Tempo mínimo de formação (em anos)
g) Regime seriado ou créditos

A metodologia envolverá as seguintes etapas:
a) Disponibilização dos dados atuais à toda 

comunidade universitária (04/2011)
b) No âmbito de cada segmento e da 

administração, reflexões e diagnósticos 
sobre os temas (05-06/2011)

c) Recepção  e sistematização de Proposições 
quanto à temática (07-2011)

d) Deliberação do Conselho da Unidade sobre 
as proposições em reunião extraordinária 
especialmente convocada para este fim 
(08/2011)

Etapa II
(2º 
semestre
de 2011)

Revisão, reflexão e proposição sobre os 
seguintes componentes curriculares:
h) Formas de avaliação do ensino e da 
aprendizagem
i) Interdisciplinaridade e de integração entre 
teoria e prática
j) Integração entre graduação e pós-
graduação
k) Integração à pesquisa e extensão, como 
necessário prolongamento da atividade de ensino
l) Disciplinas e demais componentes 
curriculares (TCC, Atividades Complementares, 
Estágio Supervisionado)
m) Outras questões

A metodologia envolverá as seguintes etapas:
e) No âmbito de cada segmento e da 

administração, reflexões e diagnósticos 
sobre os temas (08-09-10/2011)

f) Recepção  e sistematização de Proposições 
quanto à temática (11-2011)

g) Deliberação do Conselho da Unidade sobre 
as proposições, em reunião extraordinária 
especialmente convocada para este 
fim(12/2011)

Etapa III
Início de 2011 
(conforme 
calendário 
universitário)

Redação final e consolidação do texto final da 
reforma curricular

Comissão Especialmente designada pelo Conselho 
consolidará o texto do novo projeto pedagógico, para 
votação final.

Deliberações:

I) Tendo como referência o cronograma acima, os diferentes organismos administrativos da faculdade e os 
segmentos  docente  e  discente  implementarão,  no  âmbito  de  sua  autonomia  e  organização,  os 
procedimentos pertinentes ao levantamento de dados e aspirações, fomento do debate sobre a revisão 
curricular e formulação de proposições para eventuais alterações curriculares;

II) A Direção da Faculdade, em conjunto com a Coordenação de Curso diligenciarão o detalhamento das 
atividades administrativas atinentes ao segmento docente para cumprimento do acima referido;

III) Ficam  incluídas desde já  no cronograma e no rol  de procedimentos supra referidos os eventos que 
abrangerão as reflexões e debates  pelo segmento discente sobre o projeto pedagógico,  nos seguintes  
termos:

1) 16/05/2011 1º encontro com palestra “o que é o PPP?!”, aberto à participação de professores
2) 24/05/2011 2º encontro que discutirá o perfil do curso e do aluno
3) 09/06/2011 3º encontro que discutirá a estrutura do curso;
4) 21/06/2011 4º encontro que também discutirá a estrutura do curso
5) 02/08/2011 5º encontro estabelecendo demais mudanças pontuais

 


