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OFÍCIO Nº 37/2019/PROGRAD/UNIPAMPA

Bagé, 15 de abril de 2019.

 

Aos Senhores 
Diretores de Câmpus
Coordenadores Acadêmicos
Coordenadores de Curso
 

Assunto: Informações sobre fluxos e orientações para tramitação de Projetos Pedagógicos  PCs no
SEI

   

     Prezados

1. Informamos que a Divisão de Planejamento e Desenvolvimento (DPD) está procedendo à revisão
do fluxo IV de tramitação de propostas de novos cursos, o qual estava disposto da seguinte
maneira: "Neste fluxo, a proposta de alteração de PPC deve ser elaborada pelo grupo proponente, que
cons tuirá o NDE (1); aprovada pela CLE (2); apreciada pela Divisão de Planejamento e
Desenvolvimento (3); aprovada pelo Conselho de Campus (4); apreciada pela CSE (5); aprovada pela
Pró-Reitoria de Planejamento e Infraestrutura (PROPLAN) (6); aprovada pela Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (PROGEPE) (7); e pelo CONSUNI (8). (Orientação de acordo com o Mem. Circ. 024/2016 -
PROGRAD)".

    Procedeu-se à revisão do Fluxo IV, a qual consiste nas seguintes alterações:
a)Durante a tramitação, o formulário de proposição de novo curso e/ou o PPC deverá ser
encaminhado pela Comissão de Ensino ao Conselho do Câmpus, visando atender ao disposto do Art.
85, inciso III do Regimento Geral da Unipampa (Resolução nº 5, de 17 de junho de 2010), que define
as Competências da Comissão de Ensino do Campus: “III. avaliar a proposta de projeto pedagógico de
cada curso e remetê-la ao Conselho do Campus, acompanhada de parecer”;
b)Doravante, o trâmite será realizado em duas etapas, da seguinte forma:

Etapa I - Trâmite do formulário - Para a proposição de novos cursos, o grupo proponente deverá
jus ficar a demanda externa e a necessidade de infraestrutura e recursos humanos através de
formulário próprio (modelo anexo), a ser apreciado e aprovado pela Comissão de Ensino e pelo
Conselho de Campus, e encaminhado à DPD através do SEI. A DPD encaminhará a proposta à
PROPLAN e à PROGEPE para elaboração de parecer. Em caso de parecer favorável de ambas as pró-
reitorias, se dará prosseguimento à tramitação do PPC de curso novo.

Etapa II - Trâmite do PPC: Elaboração do PPC de novo curso pelo grupo proponente, a ser apreciado e
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aprovado pela Comissão de Ensino e Conselho do Campus; analisado pela DPD, com emissão de
parecer; analisado pela Comissão Superior de Ensino, com emissão de parecer; e aprovado pelo
Conselho Universitário.

2. Tais orientações estão presentes na minuta de Resolução que estabelece Diretrizes para a
tramitação de Projetos Pedagógicos de Cursos e para processos de ex nção de cursos de
graduação ou de turno de oferta. O referido documento está em tramitação nas instâncias
institucionais.

3. Informamos que todos os trâmites dos Fluxos I, II, III e IV, assim como a solicitação de ex nção de
curso de graduação ou de turno de oferta, deverão tramitar via SEI, conforme orientações em anexo,
as quais serão acrescidas à Base de Conhecimento, para facilitar a tramitação dos processos.

4. Salientamos que, quando o processo chega à DPD, a prioridade de análise é:
a)cursos em processo regulatório (autorização, reconhecimento, renovação de reconhecimento);
b)cursos com necessidade de alterações pela aprovação de Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e
outras publicações pertinentes;
c)cursos que não tiveram seus PPCs revisados pela PROGRAD;
d)cursos com demandas da Auditoria Interna (AUDIN);
e)demais cursos por ordem de envio do processo.

5. Os PPCs que já iniciaram trâmites de análise serão grada vamente inseridos no SEI para
continuidade do processo.

    Atenciosamente,

Isaphi Marlene Jardim Alvarez
Chefe da Divisão de Planejamento e Desenvolvimento

Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação
 
 

Documento assinado eletronicamente por ISAPHI MARLENE JARDIM ALVAREZ, Chefe da Divisão
de Planejamento e Desenvolvimento / PROGRAD, em 16/04/2019, às 08:59, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0057660 e o código CRC F7424A6E.

Referência: Processo nº 23100.007386/2019-
76 SEI nº 0057660
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ANEXO A - Descrição e trâmite dos Fluxos I, II e III:  

 

Fluxo I:  

 

O Fluxo I apresenta a tramitação de propostas de alteração que consistem em: 
a) mudanças de bibliografia básica e complementar, desde que as inserções 

bibliográficas possam ser encontradas em meios digitais, estejam disponíveis 
no sistema de bibliotecas da UNIPAMPA ou exista previsão orçamentária para 
compra; 

b) alteração de pré-requisitos em componentes curriculares obrigatórios e 
complementares;  

c) alteração do semestre de oferta de componente curricular; 
d) alteração de critérios de aproveitamento de atividades complementares de 

graduação (ACGs); 
e) alteração da distribuição da carga horária (teórica e prática), sem alteração na 

carga horária total do componente; 
f) alteração de nome e/ou ementa de componente curricular complementar de 

graduação (CCCG); 
g) inserção ou exclusão de componente curricular complementar de graduação; 
h) alteração de carga horária total de componente curricular complementar de 

graduação. 
 
 

Trâmite:  

 

 

 

 

Fluxo II: 

 
a)  alteração de nome e/ou ementa de componente curricular obrigatório; 
b) inserção ou exclusão de componente curricular obrigatório; 

c) alteração de carga horária total de componente curricular obrigatório; 

d) alteração da carga horária mínima de atividades complementares de 
graduação (ACGs); 

e) alteração da carga horária total do curso, que não implique em modificação no 
tempo de integralização curricular; 
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f) alteração de normas de Estágios Obrigatórios e de Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC); 

g) alteração da modalidade de oferta de componente curricular – presencial/a 
distância (EaD). 

 

Trâmite:  

 

 

 

 

Fluxo III:  

 

a) denominação de curso; 
b) tempo de integralização curricular; 
c) número de vagas ofertadas; 
d) turno de oferta do curso; 
h) PPC em processo de reconhecimento de curso. 

 

Trâmite:  

 

 

Orientações para tramitar PPC pelo SEI (Fluxos I, II e III). 

        Quem abre o processo - Coordenação de curso:  

1. Acesso ao SEI: https://sei.unipampa.edu.br/ 

2. No tipo de processo, escolher a opção 'PROGRAD - Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC)’; 

3.  No campo 'Especificação' acrescentar 'revisão do PPC de (nome do curso)'; 

4. No campo 'classificação por assunto', vai aparecer Projeto Pedagógico de 

Curso, não sendo necessário acrescentar outro assunto; 
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5. No campo 'Interessados', selecionar a Divisão de Planejamento e 

Desenvolvimento (DPD); Coordenadoria de Planejamento, 

Desenvolvimento e Avaliação (CPDA) e Coordenação Acadêmica.  

6. O nível de acesso será público; 

7   Para incluir a documentação é necessário escolher o tipo de documento 

"Externo"; e no campo 'tipo de documento', escolher 'projeto' para PPC;  

'ata' para as atas; 'parecer' para os pareceres;  etc., preencher os campos 

e salvar. 

8.   Documentos para instruir o processo:  

● Versão final do PPC aprovado  

● Ata da Comissão do Curso 

● Parecer e ata da Comissão de Ensino do Campus; 

● Ata do Conselho de Campus, 

9.  Incluídos todos os documentos, é necessário tramitar o processo, para 

isso, é preciso clicar no item ‘Enviar Processo’, selecionar a Divisão de 

Planejamento e Desenvolvimento (DPD) e enviar. 
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ANEXO B - Descrição e trâmite do fluxo IV:  

 

   Destina-se à apresentação de propostas de novos cursos de graduação. 

   Trâmite etapas I e II:  

 

 

 

 

 

  Orientações para tramitar solicitação de Curso Novo pelo SEI (Fluxo IV). 

 

Etapa I 

Quem abre o processo - Coordenação Acadêmica  

1. Acesso ao SEI: https://sei.unipampa.edu.br/ 

2. No tipo de processo, escolher a opção ‘PROGRAD - Criação de curso de 

graduação’; 

3.  No campo 'Especificação' acrescentar 'Curso novo (nome do curso)'; 

4. No campo 'classificação por assunto', vai aparecer criação de curso de 

graduação; 

5. No campo 'Interessados', selecionar a Divisão de Planejamento e 

Desenvolvimento (DPD); Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e 

Avaliação (CPDA) e Coordenação Acadêmica.  

6. O nível de acesso será público; 

7.   Documentos para instruir o processo:  

● Formulário para curso novo;  

● Parecer  e ata da Comissão de Ensino do Campus; 

● Ata do Conselho de Campus. 

8. Para incluir a documentação é necessário escolher o tipo de documento 

"Externo"; e no campo 'tipo de documento', escolher ‘formulário’, para o formulário 

de curso novo;  'ata' para as atas; 'parecer' para os pareceres; preencher os 

campos e salvar. 
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9.  Incluídos todos os documentos, é necessário tramitar o processo, para isso, é 

preciso clicar no item ‘Enviar Processo’, selecionar a Divisão de Planejamento e 

Desenvolvimento (DPD) e enviar. 

 

Etapa II 

Quem instrui o processo: Coordenação Acadêmica  

1.   Documentos para incluir no processo:  

● PPC do curso novo 

● Ata da Comissão do Curso; 

● Parecer  e ata da Comissão de Ensino do Campus; 

● Ata do Conselho de Campus,  

 

2. Para incluir a documentação é necessário escolher o tipo de documento "Externo"; 

e no campo 'tipo de documento', escolher ‘Projeto’ para o PPC;  'ata' para as atas; 

'parecer' para os pareceres; preencher os campos e salvar. 

3. Incluídos todos os documentos, é necessário tramitar o processo, para isso, é 

preciso clicar no item ‘Enviar Processo’, selecionar a Divisão de Planejamento e 

Desenvolvimento (DPD) e enviar. 
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ANEXO C - Descrição e trâmite para solicitação de extinção de curso ou extinção de 

turno de oferta:  

 

Este fluxo destina-se à apresentação de solicitações de extinção de cursos de graduação, 
assim como à extinção de turno de oferta de cursos com ingresso em mais de um turno. 

 

Trâmite:  

 

 

 

    Orientações para tramitar solicitação de extinção de turno de oferta ou extinção de 

curso pelo SEI:  

 

Quem abre o processo - Coordenação de curso. 

1. Acesso ao SEI: https://sei.unipampa.edu.br/ 

2. No tipo de processo, escolher a opção 'PROGRAD - Extinção de Curso' ou 

‘PROGRAD - Extinção de turno de oferta’; 

3.  No campo 'Especificação' acrescentar 'extinção de (nome do curso)' ou ‘Extinção 

do turno de oferta de’ (nome do curso); 

4. No campo 'classificação por assunto', vai aparecer extinção de curso ou extinção de 

turno de oferta, não sendo necessário acrescentar outro assunto; 

5. No campo 'Interessados', selecionar a Divisão de Planejamento e Desenvolvimento 

(DPD); Coordenadoria de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação (CPDA) e 

Coordenação Acadêmica. 

6. O nível de acesso será público; 

7.   Documentos para instruir o processo:  

● Ofício da coordenação do curso contendo justificativa e em anexo os seguintes 

planos: 

- Plano de integralização curricular gradual para os discentes remanescentes; 

- Plano de alocação de encargos docentes; 

- Plano/justificativa de aproveitamento da infraestrutura; 
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- Plano de oferta de migração de turno, em caso de solicitação de extinção de oferta 
de turno; 

● Ata da Comissão do Curso; 

● Parecer e ata da Comissão de Ensino do Campus; 

● Ata do Conselho de Campus.   

 

8. Para incluir a documentação é necessário escolher o tipo de documento: ‘Oficio’; 

documento ‘Externo’ e no campo 'tipo de documento' escolher  ‘anexo’ para cada 

plano e informar na classificação por assunto a descrição de cada plano; escolher         

'ata' para as atas; 'parecer' para os pareceres; etc., preencher os campos e salvar. 

9.  Incluídos todos os documentos, é necessário tramitar o processo, para isso, é 

preciso clicar no item ‘Enviar Processo’, selecionar a Divisão de Planejamento e 

Desenvolvimento (DPD) e enviar. 
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Despacho

Processo 23100.007386/2019-76

Aos Senhores

Diretores de Câmpus e Coordenadores Acadêmicos 

 

Encaminhamos o O cio PROGRAD 37/2019 e anexos, bem como informamos que o processo será
enviado via e-mail às Coordenações de Curso.

 

Atenciosamente, 

Bagé, 16 de abril de 2019.

Rita de Cássia Angeieski da Silveira

Coordenadora de Planejamento, Desenvolvimento e Avaliação

Pró-Reitoria de Graduação

Documento assinado eletronicamente por RITA DE CASSIA ANGEIESKI DA SILVEIRA, Técnico em
Assuntos Educacionais, em 16/04/2019, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0059088 e o código CRC FD8F4201.

Referência: Processo nº 23100.007386/2019-
76 SEI nº 0059088
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