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1 Introdução 

 

Neste relatório são mencionadas as atividades realizadas pela Coordenadoria 

de Currículo durante o período de 2013 a 2016. Tais atividades foram planejadas a partir 

do Plano de Metas da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação no intuito de contribuir para 

promover mudanças na gestão dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da 

UFPI, visando o alcance da formação de profissionais aptos a atuar no contexto local, 

regional e nacional. 

Apresentamos estas atividades agrupadas de acordo com as metas e ações 

planejadas para o período 2013 a 2016. 

 2 Atribuições da Coordenadoria de Currículo - CC 

 

A Coordenadoria de Currículo tem como atribuição assessorar as coordenações de 

cursos de graduação, no âmbito da UFPI. Esta assessoria refere-se à elaboração, 

acompanhamento, avaliação e reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação presenciais e na modalidade a distância, no sentido de torná-los uma referência 

pela qualidade de formação profissional nos diversos campos epistemológicos, baseando-

se nas seguintes diretrizes: 

 Incentivar a prática da avaliação curricular. 

 Estimular a adequação e flexibilização curricular. 

 Incentivar a melhoria contínua dos Projetos Pedagógicos Curriculares. 

 Estimular a Implantação de metodologias de trabalho centrada em parcerias. 

 Incentivar a formação continuada para os Coordenadores de Cursos. 

 Propor a correção de fluxo acadêmico. 

 Otimizar a gestão curricular. 

 Propor ações de melhoria ao processo de formação profissional no âmbito da UFPI. 

 

3 Ações realizadas em 2016 

 

As ações realizadas pela CC em 2016 foram planejadas a partir do Plano de Metas 

da PREG, que estabelece políticas, objetivos e metas para as atividades acadêmicas, no 

intuito de contribuir para promover mudanças na gestão dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação (PPC) da UFPI presenciais e na modalidade a distância, visando a 

formar profissionais inovadores, criativos e adequados aos novos mercados de trabalho 

demandados.  
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1 Meta: Assessorar as Coordenações dos cursos de graduação no processo de criação 

e reformulações dos Projetos Pedagógicos. 

 

Ações realizadas em 2016 

 

a) Assessoramento às Comissões de elaboração de projetos pedagógicos para criação de 

cursos:  

 

Libras  PARFOR 

Gestão Ambiental EAD 

Licenciatura em Música Campus Ministro Reis Velloso -PARNAÍBA 

 

b)  Assessoramento às Coordenações de Cursos para reformulação/atualização dos PPCs: 

 
CAMPUS CURSO AÇÕES 

Campus de Teresina 

Licenciatura em História 

 

 

Alteração PPC 

Mudança de código de disciplina 

metodologia do ensino de história 

Equivalência de disciplina do novo 

currículo 

Engenharia de Materiais 

Alteração de pré-requisitos; 

Alteração TCC; 

Alteração de atividades complementares; 

Inclusão de componentes equivalentes na 

matriz curricular; 

Adequação de atividades complementares; 

Adequação do PPC – item avaliação.  

Licenciatura em Música Mudança na matriz curricular 

Licenciatura em Artes Visuais 
Teste de habilidades específicas para o 

ingresso no curso 

Bacharelado em Engenharia Elétrica Alteração de pré-requisitos 

Bacharelado em Engenharia de 

Produção 

Inclusão de disciplinas optativa no PPC 

Mudança de turno do curso- noturno para 

integral 

Licenciatura em Biologia Alteração do TCC 

Bacharelado em Medicina 
Alteração do PPC 

Alteração Regimento do internato  

Bacharelado em Enfermagem Alteração do PPC 

Licenciatura em Física Inclusão de disciplinas optativas 

Ciências contábeis Orientação reformulação do PPC 

Licenciatura em Pedagogia-PARFOR Análise e orientação para alteração PPC 

Bacharelado em Arqueologia Alteração PPC 

Farmácia Alteração na matriz curricular 

Biomedicina Alteração na matriz curricular 

 Bacharelado em Odontologia Alteração do PPC 

Campus de Floriano 

LEDOC Alteração na matriz curricular 

Bacharelado em Enfermagem Alteração do PPC 

Bacharelado em Turismo   Alteração do TCC 

Fisioterapia  Inclusão de pré-requisitos no PPC 

Bacharelado em Psicologia Inclusão de pré-requisitos no PPC 

Campus de Picos Ciências Biológicas Alteração na matriz curricular 

 Licenciatura em Biologia Equivalência curricular  

Bacharelado em Engenharia 

Agronômica 
Inclusão de pré-requisitos em disciplinas  

LEDOC Atualização e correção PPC 

Bacharelado em Zootecnia Reformulação do PPC 
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2 Meta: Acompanhar a implementação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação 

 

Ações realizadas em 2016 

 

 Reunião com os coordenadores dos cursos de Licenciatura do campus de Teresina 

para discutir ações pertinentes aos currículos dos cursos de graduação;  

 Organização e participação em reuniões bimestrais no Fórum Permanente de 

Licenciatura - FORLIC para discussão de temáticas relacionadas ao funcionamento dos 

cursos de licenciatura da UFPI, dentre elas: política para o Estágio Supervisionado, 

Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, Prática como componente curricular, ementas das 

disciplinas comuns a todos os cursos de licenciatura (Avaliação da Aprendizagem, 

Didática Geral e Libras), política de formação de professores para a educação básica na 

UFPI; 

 Participação no V Seminário de Extensão e Cultura da UFPI (SEMEX) e o II Fórum 

de Extensão e Cultura das Instituições de Ensino Superior do Piauí – FOREXT, com 

a temática “ Curricularização da Extensão e o Protagonismo Estudantil;  

 Participação nas discussões e elaboração das “Diretrizes Curriculares para a 

Formação em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a Educação Básica 

na UFPI”. 

 Participação em reuniões PREG/ PREX/CC para discutir política de curricularização 

da extensão nos cursos de graduação da UFPI. 

 Participação na realização de oficinas pedagógica sobre Metodologias Ativas para o 

curso de Medicina Veterinária. 

 

- Orientações para a implementação dos Projetos Pedagógicos dos cursos: 

 
CURSO ALTERAÇÃO NO PPC CAMPUS 

Licenciatura em Geografia 
Inclusão de Libras, conforme decreto nº 5626 de 

22/12/2005. 
CMPP 

Licenciatura em Ciências Sociais 
Inclusão de Libras, conforme decreto nº 5626 de 

22/12/2005. 
CMPP 

LEDOC Avaliação dos PPCs 

CPCE 

CSHNB 

CAFS 

Licenciatura em Ciências Biológicas  
Inclusão de Libras, conforme decreto nº 5626 de 

22/12/2005. 
CMPP 

 

- Assessoramento as coordenações de cursos no processo de renovação do 

reconhecimento de cursos: 
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CURSO CAMPUS 

Ciências Política CMPP 

Ciências Contábeis CMRV 

Zootecnia CPCE 

Medicina CMPP 

Engenharia dos Materias CMPP 

 

 

 

3 Meta: Organizar e manter atualizada a documentação relativa aos cursos de 

graduação 

 

Ações realizadas em 2016 

 

 

- Organização e monitoramento do arquivo documental dos cursos de graduação da UFPI 

de forma a subsidiar a manutenção da memória das ações pedagógicas institucionais; 

 

- Levantamento e organização da legislação pertinente aos cursos de graduação; 

 

 

4 Além das atividades de rotina esta coordenadoria desenvolveu/participou no ano de 

2016 entre outras as seguintes atividades: 

 

Ações realizadas em 2016 

 

 Participação na organização da feira de profissões; 

 Participação no Fórum Municipal de Educação no município de Teresina; 

 Participação na reunião do COGRAD em Brasília; 

 Estudo e discussão da Base Nacional Comum Curricular. 

 Palestra sobre “Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Frofessores da 

Educação Básica e Base Nacional Comum Curricular” – Seminário PARFOR. 

 Palestra sobre “Currículo que temos e o currículo que queremos” – Seminário 

Prodocência; 

 Estudo acerca da Medida Provisória nº 746/2016 que promove alterações no ensino 

médio. 

 Palestra sobre “Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Frofessores da 

Educação Básica e Base Nacional Comum Curricular” – Seminário PARFOR. 

  

 

Teresina, 30 de novembro de 2016. 

 

Profª. Drª. Mirtes Gonçalves Honório 
Coordenadora de Currículo- CC-PREG-UFPI  


