
 
 
 
 
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO PROAC, Nº  05   de  18 de  agosto de 2009. 
 
 

EMENTA:   Estabelece procedimentos quanto à 
criação de cursos, elaboração de 
currículos e solicitações de 
mudança e ajuste curricular. 

   .  
  

   
 

 A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos - PROAC, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao que 
determina o Regulamento dos Cursos de Graduação, quanto à normatização dos procedimentos referentes à 
criação de cursos, elaboração de currículos, mudança e ajuste curricular de cursos já existentes nesta 
instituição,  

 
 

R E S O L V E: 
                                     

Art. 1º - A criação de Curso de Graduação será deliberada pelos Conselhos Superiores da UFF e obedecerá 
ao estabelecido na legislação da Administração Superior em vigor. 
 
Art.2º  - A proposta de criação de um novo curso de graduação será de responsabilidade de membros do 
corpo docente desta Universidade, sendo necessário a constituição de comissão nomeada pela Unidade de 
Ensino onde o curso será sediado.  
  
Art.3º  - A proposta será submetida ao Colegiado da Unidade de Ensino, analisada pela Pró-Reitoria de 
Assuntos Acadêmicos e remetida ao Conselho Universitário-CUV que encaminhará ao Conselho de Ensino e 
Pesquisa-CEP para apreciação e posterior devolução para aprovação. 
 

Art.4º  - É requisito e constitui parte integrante do processo de criação de cursos de graduação, de novas 
titulações, habilitações e ênfase, e ainda na elaboração de currículos, mudança e ajuste curricular, a 
construção do Projeto Pedagógico do Curso - PPC que esteja coerente com as ações pedagógicas 
preconizadas pelo Projeto Pedagógico Institucional - PPI e com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

§ 1º - O Projeto Pedagógico do Curso deverá apresentar, entre outros itens, as dimensões técnica e política 
do projeto, os objetivos, o perfil do profissional que se pretende formar, o currículo do curso, o processo de 
acompanhamento e avaliação, e a infra-estrutura necessária, com o preenchimento, obrigatório, dos 
formulários estabelecidos pela CAEG/PROAC. 

§ 2º - O currículo do curso que trata o parágrafo anterior é o conjunto de disciplinas e atividades a serem 
cumpridas pelo aluno. 
 
§ 3º- Para a criação de novos cursos cuja titulação a ser oferecida seja a de Licenciatura, o Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC será preliminarmente submetido ao Colegiado das Licenciaturas da UFF, pela 
PROAC,  para análise e parecer conclusivo  e posterior retorno a esta Pró-Reitoria  para continuidade do 
processo de criação do curso/titulação no caso de parecer favorável ou para atendimento pela Comissão 
responsável pelo elaboração do PPC das exigências. 

 
Art.5º  - A proposta do currículo de curso de graduação, parte integrante do PPC, deverá obedecer ao 
prescrito nesta Instrução de Serviço. 



§ 1º - A não existência de Diretrizes Curriculares expedidas pelo órgão competente da Administração 
Federal não impede a criação de curso de graduação, nem a conseqüente proposta de Currículo para este 
curso a ser criado. 

 
 
§ 2º - No caso de não haver determinação de conteúdos curriculares, o proponente deverá encaminhar a sua 
proposta com a identificação dos conteúdos de estudos, disciplinas ou atividades e as atividades 
complementares o mais semelhante possível a cursos congêneres existentes, para efeito de análise técnica. 

 
Art.6º  - A elaboração do PPC de um novo curso de graduação é da competência de membros do corpo 
docente da Universidade Federal Fluminense, integrantes de comissão constituída pela Unidade de Ensino 
correspondente que deverá ser publicada em Boletim de Serviço da UFF-BS. 

§ 1º - A elaboração do PPC de novas titulações, habilitações e ênfases e as solicitações de mudança e ajuste 
curricular de cursos já existentes é de competência do respectivo Colegiado de Curso. 

§ 2º - A proposta do Projeto Pedagógico de novos cursos de graduação ou a proposta de criação de uma nova 
titulação, habilitação, ênfase ou outros desdobramentos deverá ser submetida ao Colegiado de Unidade de 
Ensino à qual o curso se vincula e, uma vez aprovada, encaminhada a PROAC/CAEG para análise técnica. 

§ 3º - Com base na análise técnica da proposta e após parecer favorável, a PROAC/CAEG elaborará um 
anteprojeto de Resolução do Currículo contendo os conteúdos curriculares e seus desdobramentos em 
disciplinas e/ou atividades e atividades complementares expressas em carga horária, incluindo a duração do 
currículo em períodos letivos e sua vigência. 

 
Art.7º  - A Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos encaminhará o anteprojeto de Resolução do Currículo ao 
Conselho de Ensino e Pesquisa para apreciação final. 
 
Art.8º  - Após a aprovação de criação do curso e do seu PPC pelos Conselhos Universitário e de Ensino e 
Pesquisa, a PROAC fará a codificação no Sistema Acadêmico da Universidade e encaminhará o processo à 
Pró-Reitoria de Planejamento para cadastramento no MEC e no Sistema de Organograma da UFF - SIORG. 

Parágrafo único – O curso deverá estar com o cadastramento efetuado, incluindo o número de vagas previsto, 
180 (cento e oitenta) dias antes da realização do concurso Vestibular. 
 
Art.9º  - O currículo entrará em vigor no semestre letivo subseqüente ao de sua aprovação, respeitado os 
prazos estabelecidos no Calendário Administrativo das Atividades Acadêmicas da UFF. 
 
Art.10° - Os cursos novos que ainda não constituíram seus colegiados deverão seguir as orientações contidas 
em Resolução do CEP específica para tal fim. 
 
Art.11º - Os Colegiados dos Cursos de Graduação somente poderão propor mudança curricular ao CEP após 
a primeira turma vinculada a esse currículo ter completado a carga horária necessária para a integralização 
curricular. 

§ 1º - Entende-se por mudança curricular o processo que visa modificação substancial do currículo vigente, 
em decorrência da constatação da defasagem ou inadequação da estrutura atual e das exigências de novas 
determinações de legislação superior. 

§ 2º - Será caracterizada como Mudança Curricular: 
 
a)  alteração da carga horária total para integralização do curso; 
b) alteração de conteúdo de estudos; 
c) inclusão ou exclusão de estágio obrigatório e de trabalho de conclusão de curso. 

 

§ 3º - Em casos excepcionais, por deliberação do Conselho de Ensino e Pesquisa – CEP, poderá ser aprovada 
mudanças antes do prazo previsto no caput deste Artigo, quando a mudança acarretar uma dentre as 
seguintes condições: 
 



a)   maior flexibilização curricular; 
b)   redução do tempo de permanência do aluno, 
c) atendimento a mudanças de legislação ou a proposições contidas no Plano de Desenvolvimento  

Institucional ou no Projeto Pedagógico Institucional da UFF 
 
Art.12º - Os Colegiados de Cursos poderão ainda submeter seus respectivos currículos a ajuste curricular. 

§ 1º - Entende-se como Ajuste Curricular a alteração que não acarreta interferência no perfil do profissional 
definido no PPC e não altere a carga horária total do curso. 

§ 2º - Será caracterizado como Ajuste Curricular: alterações de ementas, de programas de disciplinas, de pré 
e co-requisitos, de periodização, de elenco de disciplinas optativas e atividades complementares, de 
nomenclatura e código de disciplinas/atividades obrigatórias, transformação de disciplinas/atividades 
obrigatórias ou optativas, exclusão de disciplinas/atividades e desmembramento de disciplinas. 
 
Art.13º - Quando houver mudança ou ajuste de currículo,  a adaptação curricular para os alunos já 
matriculados no curso deverá ser aprovada pelo Colegiado de Curso e promovida pela Coordenação de 
Curso, respeitando-se o que estabelece o Regulamento dos Cursos de Graduação. 

Art.14º - Quando se tratar de criação de uma nova titulação, habilitação, ênfase, ou outros desdobramentos, 
em curso já existente, a proposta de criação será de competência do respectivo Colegiado de Curso, devendo 
ser analisada pela PROAC/CAEG e aprovada pelo CEP. 
 
Art. 15º - Esta Instrução de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se os atos 
anteriores. 

 
 

SIDNEY LUIZ DE MATOS MELLO 
Pró-Reitor de Assuntos Acadêmicos 

# # # # # # 
 


