
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE ENSINO 

 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 002/2016/PROEN/IFS 

 

 

ASSUNTO 

 

Orientação com relação ao trâmite para oferta de novos cursos e elaboração e reformulação de 

dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC).  

 

MOTIVAÇÃO 

 

Diante da necessidade de orientar os gestores quanto ao que deve ser observado quando da 

necessidade de abertura de novos cursos, elaboração e reformulação dos projetos 

pedagógicos, bem como estabelecer um fluxo que respeite a hierarquia de tramitação de 

documentos e processos estamos apresentando este documento, que serve como orientação 

quanto ao trâmite para oferta de curso e elaboração ou reformulação do PPC. 

  

 

ANÁLISE 

 

 A abertura de novos cursos requer que sejam observadas por parte dos gestores, não somente 

a elaboração do Projeto Pedagógico de Curso, mas também outros aspectos de fundamental 

importância para o seu funcionamento, tais como: infraestutura, recursos humanos e análise 

de mercado.   

 

Nesse sentido, ao propor oferta de novo curso, os gestores devem seguir os trâmites aqui 

definidos. Não serão aceitos processos instruídos de forma diferente ao estabelecido nesta 

nota informativa, sob pena de nulidade e devolução do mesmo ao campus. 

 



I – CRIAÇÃO DE NOVO CURSO DE GRADUAÇÃO OU TÉCNICO EM 

QUALQUER UMA DAS SUAS FORMAS (INTEGRADO, SUBSEQUENTE E 

CONCOMITANTE), NAS MODALIDADES, PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA  

 

1. A Direção Geral do Campus deve encaminhar memorando eletrônico a Reitoria solicitando 

estudo de mercado; 

2. O Reitor encaminhará memorando a PRODIN autorizando o estudo; 

3. O NAEC realiza o estudo de mercado com prazo que varia de 3 a 6 meses; 

4. O diretor do campus envia memorando a Reitoria solicitando portaria de formação da 

Comissão para elaborar o PPC do novo curso com as Justificativas + Análise do Cenário 

Local + Previsão no PDI; 

Para as justificativas devem ser anexados: 

  Formulário de infraestrutura do SIMEC e outras informações do Campus 

(Infraestrutura; Recursos Humanos; Livros na Biblioteca); 

  Uma análise dos indicadores dos cursos atuais do campus (procura, ingresso, 

evasão, cancelamento e conclusão); 

  Anexar a análise de mercado (PRODIN - NAEC ou outra oficial que justifique) – 

Viabilidade Socioeconômica. 

 

Observação: Já havendo uma justificativa plausível e/ou uma análise prévia do cenário local 

(pesquisa de mercado, estudo do MEC), o Diretor Geral, enquanto aguarda o estudo de 

mercado do NAEC, já poderá instruir o processo de abertura do novo curso, bem como 

solicitar a portaria para a composição da comissão de elaboração do PPC. 

 

5. O Reitor autoriza a publicação da portaria ou devolve para correção. No pedido de 

formação da comissão devem ser indicados os nomes de três docentes da área, um pedagogo 

ou Técnico em Assuntos Educacionais e um Bibliotecário. 

6. Após aprovação da Reitoria e publicação de portaria que institui a comissão, esta se reunirá 

para elaboração do PPC seguindo as orientações do Documento Referência de Elaboração ou 

Reformulação de PPC do IFS, publicado no Portal Institucional 

(http://www.ifs.edu.br/proen/);  

7. O PPC elaborado deve ser encaminhado pelo Presidente da Comissão para Reitoria que o 

encaminhará para apreciação da PROEN, com a documentação abaixo:  

7.1. Portaria de nomeação da Comissão;  



7.2. Atas de Reuniões da Comissão;  

7.3. O PPC (impresso e em mídia digital, formato Word).  

8. Após análise, não havendo retificações, a PROEN encaminhará ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão o qual emitirá parecer, e posteriormente enviará ao Conselho Superior 

para deliberação; havendo necessidade de retificações, a PROEN devolverá à Comissão para 

possíveis ajustes.  

 

II - REFORMULAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO OU TÉCNICO EM QUALQUER UMA DAS SUAS FORMAS 

(INTEGRADO, SUBSEQUENTE E CONCOMITANTE), NAS MODALIDADES, 

PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA. 

 

1. O Colegiado de Curso (cursos superiores) ou Coordenação de Curso (cursos técnicos) 

solicita à Gerência/Direção de Ensino, por meio de memorando, a reformulação do PPC com 

as justificativas, respeitando o prazo mínimo de um ano da última aprovação/reformulação, 

conforme § 4º do Art. 2º do Regulamento de Organização Didática (ROD);  

2. A Direção Geral do Campus deve encaminhar à Reitoria pedido de formação de comissão 

para reelaboração do PPC, com as justificativas;  

3. No pedido de formação de comissão devem ser indicados três professores, um Pedagogo ou 

Técnico em Assuntos Educacionais e um Bibliotecário;  

4. Após aprovação da Reitoria e publicação de portaria que institui a comissão, esta se reunirá 

para reformulação do PPC seguindo as orientações do Documento Referência de Elaboração 

ou Reformulação de PPC do IFS, publicado no Portal Institucional 

(http://www.ifs.edu.br/proen/);  

5. O PPC elaborado deve ser encaminhado pelo Presidente da Comissão para Reitoria que 

encaminhará para apreciação da PROEN, com a documentação abaixo:  

5.1. Portaria de nomeação da Comissão;  

5.2. Atas de Reuniões da Comissão;  

5.3. O PPC (impresso e em mídia digital, formato Word).  

6. Após análise, não havendo retificações, a PROEN encaminhará ao Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão o qual emitirá parecer, e posteriormente enviará ao Conselho Superior 

para deliberação; havendo necessidade de retificações, a PROEN devolverá à Comissão para 

possíveis ajustes.  

 



III – CRIAÇÃO DE NOVO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 

(FIC) NAS MODALIDADES PRESENCIAL OU A DISTÂNCIA   

 

1. A Direção Geral do Campus deve encaminhar à Reitoria pedido de formação de comissão 

para elaboração do PPC, com justificativa da possível oferta do curso, análise de viabilidade 

socioeconômica, de infraestrutura e recursos humanos disponíveis no campus;  

2. No pedido de formação de comissão devem ser indicados três professores, um Pedagogo ou 

Técnico em Assuntos Educacionais e um Bibliotecário;  

3. Após aprovação da Reitoria e publicação de portaria que institui a comissão, esta se reunirá 

para elaboração do PPC seguindo as orientações do Documento Referência de Elaboração ou 

Reformulação de PPC do IFS, publicado no Portal Institucional 

(http://www.ifs.edu.br/proen/), o Guia Pronatec de Cursos FIC e o Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO);  

4. O PPC elaborado deve ser encaminhado pelo Presidente da Comissão para apreciação da 

PROEN, com a documentação abaixo:  

4.1. Portaria de nomeação da Comissão;  

4.2. Atas de Reuniões da Comissão;  

4.3. O PPC (impresso e em mídia digital, formato Word).  

5. Após análise, não havendo retificações, a PROEN encaminhará ao Colégio de Dirigentes o 

qual fará a deliberação; havendo necessidade de retificações, a PROEN devolverá à Comissão 

para possíveis ajustes.  

 

CONCLUSÃO 

 

Ante ao exposto, solicitamos ampla divulgação dos trâmites entre a Gerência/Direção de 

Ensino e Coordenações de Cursos.  

 

Em 25 de julho de 2016 

 

 

 

 

Sandra Costa P. H. Alvarenga 

Pró-Reitora de Ensino 

 

 


