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Ao ConsEPE,

Solicitamos inclusão na pauta da VI sessão ordinária do ConsEPE, a ocorrer em 12 de 
dezembro de 2022, as propostas de revisão e adequação dos Projetos Pedagógicos de Cursos 
(PPCs) de Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) e Licenciatura em Ciências Naturais e 
Exatas (LCNE).

As propostas de revisão dos PPCs motivam-se especialmente pela necessidade de 
atendimento: às diretrizes da Resolução CNE/CES nº 7 de 2018 e à Resolução ConsEPE nº 
253 de 2022, que regulamenta a inclusão de carga horária em ações de extensão e de cultura 
exigida nos cursos de graduação da UFABC; e às diretrizes da Resolução CNE/CP Nº 2 de 
2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores 
para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de 
Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

Ressalte-se, ademais, que o(s) PPC(s) apresentados também atendem à Resolução ConsEPE 
nº 255 de 2022, que estabelece normas e procedimentos para a revisão e aprovação dos 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFABC.

Assim, para o(s) referido(s) PPC(s), apresentam-se os seguintes documentos:

1. Texto de PPC;

2. Documento Complementar à parte I;

3. Documento Complementar à parte II.

Em complemento, em atendimento à Portaria Prograd nº 2652/2022, também seguem os 
pareceres técnicos e o formulário de justificativa de atendimento às adequações dos 
documentos do(s) PPC(s).

Além disso, para consulta dos(as) conselheiros(as), serão disponibilizados links para pastas de 
, em que constam documentos adicionais relativos ao processo de tramitação dos google drive

PPCs, tais como formulários de disciplinas e seus pareceres.

Por terem sido aprovados pela Comissão de Graduação (CG), os PPCs citados seguem para a 
Ordem do Dia da sessão do ConsEPE.



Ambas as propostas de revisão foram pautadas na X sessão ordinária da Comissão de 
Graduação, realizada em 03 e 10 de novembro de 2022.

As propostas foram pautadas no Expediente da X sessão ordinária e tiveram sua passagem à 
Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade na mesma sessão. Na Ordem do Dia, as propostas 
foram aprovadas por unanimidade.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para dúvidas e explicações adicionais.

Atenciosamente,

Fernanda Graziella Cardoso
Presidente da Comissão de Graduação
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