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Ponto de partida:
•Qual o modelo de sociedade que queremos 
construir?
•Qual pessoa queremos formar?
•Qual o perfil profissional do nosso egresso?



   O PPC - orienta e organiza as práticas 
pedagógicas dos cursos, sua estrutura 
curricular, as ementas, a bibliografia, o 
perfil profissional dos concluintes e tudo o 
que se refere ao desenvolvimento do 
curso, obedecidas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação 
Profissional Técnica, estabelecidas pelo 
Ministério da Educação.



                                      Principais objetivos do PPC:

I - sistematizar a constituição de novos cursos, 
especialmente no que se refere à concepção, estrutura e 
procedimentos de avaliação dos cursos técnicos;

II- organizar didática e metodologicamente os cursos 
técnicos, estabelecendo os  procedimentos necessários 
para o alcance dos objetivos propostos pelo corpo docente 
e equipe do ensino; e

III - proporcionar maior qualidade no processo ensino-
aprendizagem.



Dispõe a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996:

“Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, 
respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de:
I - elaborar e executar sua proposta pedagógica;”

“Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:
I - participar da elaboração da proposta 
pedagógica do
estabelecimento de ensino;
II - elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a 
proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;”

Legislação



DA FORMA E ESTRUTURA  DO PPC
Resolução 23 de 6 de julho de 2011 CONSUP\IFMT
I.  Capa - deverá conter:

a) nome do Instituto, brasão da República e/ou logotipo  
do  IFMT/Campus;
b) nome do Campus; 
c) nome do curso;
d) nível 

      e) modalidade:
f) local e ano.



II. Contracapa – deverá conter o nome:
a) do Reitor;
b) dos Pró-Reitores;
c) do Diretor de Ensino da Pró-Reitoria de Ensino;
d) do Diretor Geral do campus; 
e) do Diretor, Chefe do Departamento de Ensino e/ou 
Coordenador de Ensino do campus;
f) do Coordenador do Curso.

II. Contracapa – deverá conter o nome:
a) do Reitor;
b



III. Sumário - que deverá apontar todos os itens internos 
do PPC;

IV. Apresentação – deverá explanar sucintamente o teor 
do documento;

     Obs: inicia-se a numeração das páginas

V. Perfil Institucional – deverá registrar a história da 
instituição, sua missão, seu perfil e seus valores;



VI. Caracterização do Campus – deverá conter:

nome do campus; data da criação;  nome e/ou número 
das normas que estabelecem a estrutura orgânica; 
portarias; publicação no Diário Oficial da União; 
endereço; telefones; site; 

história do campus; 

perfil do campus; 

áreas de atuação; 

vocação; princípios e finalidades. 



VII. Justificativa – deverão ser levantados e registrados, 
estudos e dados estatísticos que argumentem sobre a 
necessidade do curso, justificando a sua implantação;

VIII. Objetivo Geral - caracterizará de forma resumida, a 
finalidade do projeto;

IX. Objetivos Específicos - caracterizarão etapas ou 
fases do projeto de curso. São detalhamentos do 
objetivo geral e devem estar numerados, indicando os 
compromissos institucionais em relação ao ensino, à 
pesquisa, à extensão e ao perfil do egresso;



X. Diretrizes – especificar as diretrizes referentes ao 
curso, ao ensino profissional, ao nível, à modalidade de 
ensino, quando houver;

XI. Requisitos de Acesso ao Curso – descrever como se 
dá o acesso, processo seletivo, provas, transferências, 
vagas remanescentes e outros. Descrever estruturas 
físicas e atendimentos a Pessoas com Necessidades 

Específicas – PNEE;

XII. Público Alvo – deverá incluir número de alunos por 
ano/semestre, tempo mínimo para integralização das 
disciplinas e turno. 



XIII. Inscrição – considerará as particularidades de cada 
campus e estará atrelada à política de ingresso do IFMT; 

XIV. Matrícula - incluirá a documentação necessária que o 
candidato/aluno deverá apresentar;

XV. Transferência – especificará os requisitos para 
transferência interna (entre cursos, dentro do mesmo 
campus) e externa (entre campi e outras instituições de 
ensino devidamente regulamentadas pelo MEC); 



XVI. Perfil Profissional dos Egressos do Curso – 

deverá se apresentar plenamente definido e 

coerente com os objetivos do curso e com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, incluindo suas 

principais habilidades e competências, além da 

descrição da ocupação e campos de atuação;



XVII. Organização Curricular –Deverá contemplar: 

a) ementas dos componentes curriculares;

b) bibliografia básica e complementar, limitando a 
básica, à apenas três referências;

c) especificar se há ou não pré-requisito em cada 
disciplina;

d) carga horária; 

e) dias letivos da semana; 

f) número de alunos por turma; 

g) horas de estágio.



XVIII. Matriz Curricular – deverá conter:

a) o dimensionamento dos componentes curriculares;

b) total de horas dos núcleos, eixos ou módulos;

c) estágio obrigatório e 

d) o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), quando for o 
caso.



XIX. Estágio Supervisionado – como ato educativo 

escolar supervisionado deverá observar o Art. 82 da 

LDB 9.394/96, bem como a nova Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que entrou em vigor desde 26 de 

novembro de 2008. Também incluirá a legislação, carga 

horária e objetivos, bem como levará em conta as 

orientações da Pró-Reitoria de Extensão do IFMT.



XX. Metodologia - deverá ser flexível, definida para 

desenvolver as atividades do curso e estar 

comprometida com ações integradoras que visem a 

interdisciplinaridade, com o desenvolvimento do espírito 

científico e criativo, bem como a formação ética, 

autônoma e cidadã. 



XXI. Avaliação - será definida como um instrumento de 
promoção e aperfeiçoamento do ensino e 
aprendizagem. Deve apresentar o número mínimo de 
avaliações, bem como, a nota mínima para aprovação. 

XXII. Sistema de Avaliação de Curso – definirá como 
será realizada e a periodicidade da auto-avaliação do 
curso, visando a eficácia e eficiência.



XXIII. Plano de Melhorias do Curso – apresentará um 
cronograma de ações futuras para melhorias do curso, 
incluindo estruturas físicas, bibliotecas, convênios para 
estágio, contratações de professores, entre outros.



XXIV. Aproveitamento de Estudos - incluirá como e em 
quais situações o aproveitamento de estudos se dará.

XXV. Políticas de Controle de Evasão – definirá como se 
dará e em que se fundamentará o controle de evasão 
escolar, apresentando projetos, atividades, entre outros.

XXVI. Certificados e Diplomas – especificará os quesitos 
mínimos para obtenção do certificado ou do diploma. Em 
caso de curso modular, apresentar a certificação por 
etapas, quando for o caso.



XXVII. Quadro de Docentes – deverá incluir:  

 Formação, 

 Titulação,  

 CPF, 

 Regime de trabalho, 

 Tempo de experiência no magistério (médio e/ou 
superior) ou 

 Experiência profissional.



XXVIII. Instalações Físicas e Equipamentos - constará 
detalhadamente:

a) Sala de professores e de reuniões, gabinetes de 
trabalho para professores, salas de aula, laboratórios, 
quadras de esporte. Incluir a dimensão, capacidade, 
ventilação, acomodação e estado de conservação; 

b) estruturas adaptadas para promoção da acessibilidade;

c) equipamentos, quantidade e estado de conservação; 

d) biblioteca, estrutura física, capacidade, estado dos 
móveis, horário de funcionamento; 

e) acervo, bibliografia básica, complementar e periódicos 
especializados;



XXIX. Referências Bibliográficas – deverá citar a 
bibliografia consultada para elaboração do PPC, 
incluindo sites, livros, entre outros, utilizando as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

XXX. Anexos – deverão ser anexadas as normativas, 
planos individualizados e outros documentos citados no 
PPC.



Obrigada!

                       marina.arruda@ifmt.edu.br

nair.oliveira@ifmt.edu.br


