NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PROGRAD
Desde o início do ano de 2015, época em que foram dinamizados os Núcleos
Docentes Estruturantes (NDEs), a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) vem se
preocupando, sobretudo, com o processo de atualização dos Projetos Pedagógicos
de Curso (PPCs), em conformidade com a legislação em vigor tanto para os
Bacharelados como para as Licenciaturas. Trata-se de um processo longo e de
ampla discussão da comunidade acadêmica que requer não só comprometimento
dos membros de cada colegiado, mas também certa disponibilidade de tempo –
fator agravante em virtude da situação contextual desta Instituição de Ensino
Superior (IES). Além disso, no biênio 2016-2017, foram iniciados os trâmites para
a solicitação da Avaliação in loco de quase todos os cursos desta IES, algo que
reivindica per si bastante atenção desta Pró-Reitoria.
Desde já a PROGRAD agradece e reconhece o esforço crescente de todos os
envolvidos nesse processo. Contudo, por uma série de dificuldades que se
apresentaram durante esse período, houve um atraso na conclusão das
reformulações curriculares e, por conseguinte, um atraso da inserção das Matrizes
Curriculares no Sistema Acadêmico. Somente agora, no fim de junho, a PROGRAD
vislumbra o término dessa desgastante, mas também gratificante demanda
institucional. Nesse sentido, sabendo que o período de matrículas para o semestre
2017/2 se iniciará em 24/07/2017, a PROGRAD se compromete a enviar para o
Registro Acadêmico até o dia 01/07/2017 todas as Matrizes revisadas e com suas
respectivas ementas, para que sejam inseridas no Sistema Acadêmico. Os
Coordenadores de Curso terão até o dia 14/07/2017 para indicar a oferta de
disciplinas do semestre 2017/2. Assim que as Matrizes foram disponibilizadas na
plataforma, os Coordenadores serão notificados para que possam regularizar as
pendências do semestre 2017/1. É imprescindível contar com a colaboração e o
apoio dos Coordenadores de Curso nessa atividade. A PROGRAD se coloca à
disposição da comunidade acadêmica para quaisquer outros esclarecimentos.

Panorama das Matrizes Curriculares de 2017 no Sistema Acadêmico
 Matrizes no Registro Acadêmico (em fase de inserção no Sistema):
Letras – Português/Literaturas (todos os campi)
Letras – Inglês / Literaturas (todos os campi)
Direito (todos os campi)
História (campus III)
 Matrizes revisadas e devolvidas aos Representantes dos Cursos:
Química (todos os campi)
Matemática (todos os campi)
Geografia (todos os campi)
História (campus I)
 Matrizes na PROGRAD (em fase de revisão):
Ciências Contábeis (todos os campi)
Ciências Biológicas (todos os campi)
Pedagogia (todos os campi)
Administração Pública (campus VI)
Administração de Emepresas (campus I)
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