
SEMINÁRIO SIGA: 27 de abril de 2009 

Orientações Gerais para elaboração de Projeto Polít ico Pedagógico 

 
A Câmara de Avaliação da Pró Reitoria de Graduação da USP, visando apoiar os 

gestores dos cursos de graduação na revisão e atualização de seus Projetos Político 

Pedagógicos (PPPs), disponibilizará, no Portal do Sistema Integrado de Avaliação da 

Graduação (SIGA), um roteiro contendo os principais itens que devem estar explicitados 

nos PPPs. 

Pretende-se com isso, oferecer às CGs e COCs parâmetros ancorados na legislação 

vigente e  nos documentos produzidos pelos cursos. Para a proposição deste roteiro, 

foram considerados: 

1. Indicações expressas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Graduação, pelo CNE 

(Parecer 776/97, CES, aprovado em 03/12/1997 e Parecer 583/2001, CES, aprovado em 

04/04/2001); 

2. Deliberação 07/2000 do CEE que dispõe sobre a autorização para funcionamento e 

reconhecimento de cursos e habilitações novos, oferecidos por Instituição de Ensino 

Superior; 

3. Indicações produzidas pelo ForGRAD (1999; 2000a; 2000b); 

4. Atuais PPPs dos Cursos de Graduação da USP, encaminhados em novembro de 2008, na 

primeira etapa do Processo de Acompanhamento e Avaliação dos Cursos de Graduação 

da Universidade. 

 

Como diretrizes gerais para elaboração do PPP, propõem-se considerar: 

1. Elaboração coletiva do documento de sistematização das concepções, ações e 

proposições de desenvolvimento do curso – PPP; 

2. Entendimento da formação realizada nos cursos de graduação como etapa inicial da 

formação continuada; 

3. Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, como condição, mesmo, de 

realização dos cursos; 

4. Explicitação da articulação entre teoria e prática no desenvolvimento das aulas  

5. Organização didático-pedagógica da estrutura curricular; 

6. Incorporação de processos de acompanhamento e de avaliação da Universidade, como 

instrumentos de gestão do PPP e como fonte de dados e informações sobre o andamento 

do curso. 

7. Consideração de cenários e demandas da área de desenvolvimento do curso e do mundo 

do trabalho. 

 



Como orientações gerais de elaboração, propõem-se: 

1. Explicitação de coerência entre missão, diretrizes, objetivo geral, objetivos específicos, 

com seus desdobramentos nos Planos de Metas e Ações. 

2. Clareza na definição de metas, com a definição das ações a serem realizadas, sua 

abrangência e prazos de execução. 

3. Clareza na descrição das ações propostas, com a definição das condições necessárias 

para sua realização, seu alcance e responsáveis pelo seu provimento, bem como, os que 

se prevêem envolver na sua implementação. 

4. Descrição dos cenários e práticas de ensino, informando quanto: a metodologias de 

ensino/aprendizagem empregadas: natureza e diversidade da(s) atividade(s). 

 

Dessa forma, o roteiro de referência proposto para a elaboração do PPP estrutura-se nos 

seguintes Blocos (blocos esses a integrarem o Portal): 

 

BLOCO 1 – Contextos: 

• Histórico 

• Descrição e contextualização do curso: (campo de atuação, missão, visão e relevância 

social); 

• Perfil do Aluno / Universitário 

 

BLOCO 2 – Diretrizes e Objetivos:  

• Objetivo Geral e Objetivos Específicos; 

• Diretrizes Curriculares e Perfil Pedagógico do Professor 

 

BLOCO 3 – Estrutura e Metodologias: 

• Estrutura Curricular e Ementário das disciplinas e atividades; 

• Metodologias de Ensino e Aprendizagem: diretrizes para pesquisa e extensão como 

instrumento de ensino e aprendizagem; atividades presenciais e não presenciais; 

• Estágios e Atividades Complementares (objetivos, formato, acompanhamento, integração 

com as disciplinas do curso); 

• Trabalho de Conclusão de Curso (objetivos, formato, acompanhamento, integração com as 

disciplinas do curso); 

• Programas de Apoio aos Alunos; 

• Realização de atividades de pesquisa e extensão e sua articulação com o ensino; 

• Bibliografia básica (acervo da Biblioteca) 

 

BLOCO 4 – Informações Gerais  

• Número de vagas iniciais e turno de funcionamento;  

• Duração, carga horária e tempo de integralização; 



• Relação e perfil dos docentes; 

• Acompanhamento das atividades de formação docente; 

• Instalações, equipamentos, laboratórios 

 

BLOCO 5 – Gestão:  

• Acompanhamento e Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem (Curso), e/ou de 

disciplinas, (periodicidade, aproveitamento, auto-avaliação, avaliação etc.), os objetivos da 

avaliação e o emprego de seus resultados; 

• Processos de gestão empregados: envolvimento com os processos de avaliação; 

colegiados, mecanismos e agentes (corpo docente, discente e funcional); processos de 

coleta e processamento da informação e de planejamento). 

• Atividades não presenciais 

• Processos de Acompanhamento dos Egressos 

Câmara de Avaliação 
Abril de 2009 

Assessora: Valéria Virgínia Lopes 
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