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Pressuposto 
Definir a Missão, as Diretrizes, os Objetivos gerais e específicos do Curso 

 
 

 Sendo uma universidade pública e gratuita, garantida com imenso esforço da 
população, a USP tem como missão2 contribuir ainda mais nas referidas funções para 
levar o nosso país ao desenvolvimento sustentável, diminuindo celeremente a distância 
que o separa das sociedades mais desenvolvidas e  melhorando a qualidade de vida de 
todos brasileiros, inclusive daqueles que não são seus alunos. 

 Visa Formar profissionais e líderes para a sociedade e cientistas para criar novos 
conhecimentos e tecnologias para o desenvolvimento nacional é a missão da USP e das 
outras universidades públicas, à qual a USP não pode se furtar.  

 Para atingir as metas é preciso ter clareza na definição, na abrangencia e nos 
prazos de implementação das metas e das ações; é preciso ter clareza na descrição das 
metas e das ações e facilitar a realização e o alcance dos responsáveis pelo seu 
provimento. 

 É preciso definir o perfil de todos os envolvidos na implamentação e avaliação do 
Projeto, descrever cenários contendo práticas de ensino e metodologias empregadas no 
Curso e na Unidade, para ensinar e para construir o conhecimento. 

 A definição de metas e ações requer a elaboração de uma matriz única de PPP, 
ainda que a mesma contenha, e certamenta conterá, uma diversidade de ciencias, temas, 
campos do conhecimento, problemas, hipóteses e variáveis. Essa matriz permitirá a 
definição sobre o desenvolvimento institucional da Unidade. Ficará mais claro, para todos 
os atores envolvidos, quais são as diretrizes, a capacidade instalada de Recursos 
Humanos e meios materiais dispostos a formar quadros sabedores segundo uma missão 
pública.  
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Roteiro de referencia proposto para elaboração do PPP 

 
Cap. I – Contextos 

 
 
1. Descrevendo e contextualizando do Curso 
 
 Desde a sua instituição, em 2005, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades 
(EACH) da Universidade de São Paulo busca contribuir ao desenvolvimento local da Zona 
Leste da cidade de São Paulo e ao progresso da ciência. A ênfase na interdisciplinaridade 
tem pautado as ações no âmbito do ensino, pesquisa e extensão da Escola e dos cursos 
alocados. 
 

2. Perfil dos Academico (as) Egressos do Curso 
 
 
 

Cap. II – Diretrizes e objetivos 
 

1. Objetivos gerais e específicos do Curso 
2. Diretrizes curriculares nacionais 
3. Indicadores para as diretrizes e construção de paradigmas 

 
 

Cap. III – Estrutura e Métodos 
 

1. Estrutura curricular, ementa e plano de aula das disciplinas e atividades 
2. Metodologias de ensino e aprendizagem 

2.1 Atividades presenciais 

2.2 Atividades não presenciais 

2.3 Atividades de campo e viagens de estudo 

2.4 Estágios e atividades complementares 

2.5 Flexibilização curricular e novas experimentações na ensinagem 

2.6 Métodos e técnias de ensinagem utilizadas no Curso 

3. Estágio Curriculares 

4. Estágio Extra-Curriculares, Imersões  

4.1 Política de acompanhamento e supervisão de estágios 

4.2 Integração do estágio com as disciplinas da estrutura curricular 

5. Trabalho de Conclusão de curso 

5.1 Tipos de trabalho 

6. Programa de apoio aos alunos e atividades de nivelamento 

6.1 Ensinar com Pesquisa 

6.2 Ensinar com Cultura e Extensão 

6.3 PEEP 

7. Atividade de pesquisa 

8. Atividade de extensão 

9. Integração entre ensino, pesquisa e extensão 

 

Cap. IV – Informações gerais 

 

1. Número de vagas inicias, turno de funcionamento 



2. Duração e integralização do Curso 

2.1  Carga horária obrigatória teórica, prática, de imersão e de campo  

2.1 Carga horária iterdisciplinar na Unidade e na Universidades 

2.2 Carga horária de outras IES, inclusive internacionalização 

2.3 Distribuição pelo  Ciclo Básico, Propedeuticas, Profissionalizantes, Práticas, Eixos 

Estrurantes, Estágio e TCC 

3. Relação, contato e perfil dos docentes segundo linhas de investigação 

4.  Acompanhamento da formação continuada docente 

5. Instalações, equipamentos, laboratórios, espaços de inovação, espaços de artes e humanidades 

6. Formas de acompanhamento didático pedagógico docente, discente e institucional 

7. Infra estrutura predial da Unidade e atividades intercursos da EACH 

8. Formas de ligação do Curso ao planejamento, orçamento e controle financeiro da Unidade 

9. Formas de ligação do Curso ao setor pedagógico, sistemico de registro academico e a Secretaria 

de Curso, com a respectiva Direção da Unidade. 

 

Cap. V – A gestão do Curso 

 

1. Formas, indicadores e metas para acompanhamento e avaliação da gestão do Curso 

1.1 Gestão didática 

1.2 Gestão pedagógica  

1.3 Sistema SIGA – Indicadores individuais e do Curso: Mecanismo de coleta de informações 

2. Avaliação periódica, auto-avaliação, avaliação continuada e aproveitamento da avaliação na 

correção de rumos 

3. Objetivos da avaliação docente, discente e Institucional 

4. Métodos de planejamento e gestão empregados no Curso e sua relação com as unidades de 

hierarquia superior 

5. Composição e forma de gestão do órgão colegiado: O formal e o real 

6. Mecanismos de divulgação do Curso, Ingressos por transferencia ou por graduação 

7. Indicadores de inovação e de projetos com duração continuada 

8. Envolvimento dos professores, academicos e funcionários no processo de gestão do Curso 

9. Atas e registros das decisões tomadas, implementadas e avaliadas no Curso 

10.  Ensino à distancia e atividades não presenciais 

 


