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Histórico 

 Primeira versão foi revisada e aprovada em reunião do Conselho do 
Campus Bagé em Março de 2010 

 Considerada de acordo com a legislação vigente na análise posterior realizada pela 
antiga Pró-Reitoria Adjunta de Graduação 

 Versão proposta, de Junho de 2016, caracterizada como primeira 
alteração significativa de PPC 

 Em conformidade com os critérios da Coordenadoria de Desenvolvimento do Ensino 
de Graduação (COORDEG) da PROGRAD → Elementos do Projeto Político-
Pedagógico de Curso de Graduação 

 Revisada e aprovada em reuniões do NDE e  Comissão de Curso de Engenharia de 
Computação 

 Enviada para aprovação da Comissão Local de Ensino e do Conselho do Campus Bagé 

 Escolhas de conteúdo, pedagógicas e metodológicas 
são apresentadas ao longo do documento 
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Motivação 
 Alta procura x alto índice de retenção e evasão 

 Rigidez no currículo (concepção de 2006) + 
desbalanceamento entre semestres (demanda para os 
discentes) 

 Descompasso entre os mecanismos de avaliação e o 
currículo 

 Acadêmico 

 Elementos do ENADE + benchmarks [outros cursos 
de Engenharia de Computação] 

 Profissional 

 Feedback dos Egressos 
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Caracterização das Alterações 

 Flexibilização do percurso de formação 

 Revisão da matriz curricular 

 Regulamentação de aspectos acadêmicos de competência da 
Comissão de Curso 

 Revisão e adequação do projeto do pedagógico à legislação 
vigente 

 Incorporação de aspectos decorrentes do Marco Legal da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, sobretudo no que se refere a 
ações de formação de recursos humanos em 
empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de 
tecnologia e propriedade intelectual 

 Alterações textuais no histórico da UNIPAMPA, histórico do 
Campus Bagé, do curso e da infraestrutura disponível 
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Integralização Curricular 

A matriz curricular do Curso está organizada em dez (10) semestres 
letivos, estando os componentes curriculares do curso divididos em:  

 Componentes curriculares obrigatórios 

 Componentes curriculares complementares 

 Estágio obrigatório 

 Trabalhos de conclusão de curso 

 Atividades complementares de graduação (ACG).  

 

Esses componentes, com exceção das ACG, possuem atividades 
classificadas nas modalidades: prática, teórica e semipresencial.  

Para colar grau, o discente necessita cumprir integralmente os 
seguintes requisitos: 
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Organização do Currículo – 10 semestres 

 Para colar grau, o discente necessita cumprir os seguintes requisitos: 

 1. Cursar com aproveitamento os 176 créditos (2640 horas) 
correspondentes a componentes curriculares obrigatórios 

 2. Cursar com aproveitamento 16 créditos (240 horas) correspondentes a 
componentes curriculares complementares 

 3. Cursar com aproveitamento os 20 créditos (300 horas), 
correspondentes aos componentes curriculares Trabalho de Conclusão 
I e Trabalho de Conclusão II, nos termos da normativa específica, anexa a 
este documento 

 4. Cursar com aproveitamento os 20 créditos (300 horas), 
correspondentes ao componente curricular Estágio Obrigatório, nos 
termos da normativa específica, anexa a este documento 

 5. Obter validação em 120 horas de atividades complementares de 
graduação, nos termos da normativa específica, anexa a este documento 

 6. Estar em situação regular no ENADE 

Antes era 2970h 

Não existia 

Antes era 330h 

Antes era 180h 

Obrigação de mínimo de 60h em Inglês 
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Créditos em modalidade 
semipresencial: 
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Componentes Curriculares 
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Componentes Curriculares 
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Componentes Curriculares 
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Componentes Curriculares 
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Componentes Curriculares 
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Componentes Curriculares 
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Componentes Curriculares 
Complementares 

 Desenho Técnico I – 4 créditos (existente) 

 Processamento Digital de Sinais – 4 créditos (existente) 

 Geometria Analítica – 4 créditos (existente) 

 Inteligência Computacional – 4 créditos (nova) 

 Química Geral – 4 créditos (existente) 

 Eletrônica Digital – 4 créditos (nova) 

 Lógica para Computação – 4 créditos (existente) 

 Tópicos Avançados em Sistemas Digitais – 4 créditos (nova) 

 Processamento Paralelo e Distribuído – 4 créditos (nova) 

 Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia – 4 créditos (exis 

 Gestão de Projetos – 2 créditos (existente) 
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 Segurança em Informática – 4 créditos (nova) 

 Matemática Discreta – 4 créditos (existente) 

 Circuitos Elétricos II – 4 créditos (existente) 

 Cálculo Numérico – 4 créditos (existente) 

 Tópicos Especiais em Computação I – 4 créditos (nova) 

 Tópicos Especiais em Computação II – 4 créditos (nova) 

 Empreendedorismo – 2 créditos (existente) 

 LIBRAS – 4 créditos (existente) 

 Fundamentos de Inglês I – 4 créditos (existente) 

 História da Educação Brasileira – 4 créditos (existente) 

 Psicologia e Educação – 4 créditos (existente) 

Componentes Curriculares 
Complementares 



16 

Regras de Transição e  
Aproveitamento 
As regras de transição curricular, com vistas aos discentes já matriculados 
no curso foram definidas pelo NDE tendo como premissa que os discentes 
migrariam de currículo sem perda dos créditos já cursados.  

 

Em princípio, todos os alunos deverão ser migrados para o novo currículo, 
fazendo com que a oferta do novo curso seja integralmente realizada em 
2017.  

 

A migração completa é desejável não somente para a instituição, mas 
também para o corpo discente, que terá a oportunidade de cursar 
componentes mais interessantes para a sua formação.  

 

Entende-se que a mudança será atrativa inclusive para discentes 
concluintes, visto que haverá a possibilidade de cursar componentes com 
maior interesse. 
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O discente que desejar cursar na integralidade o currículo anterior o 

poderá fazer, visto que nenhum componente curricular foi eliminado, 

somente transformado em componente curricular complementar. 

Regras de Transição e  
Aproveitamento 
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Regras de Transição e  
Aproveitamento 
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Regras de Transição e  
Aproveitamento 
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Percursos de Formação 

 Entre os quais está, inclusive, o percurso previsto na versão anterior do currículo! 
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Atendimento das Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 
Engenharia 
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Currículo 
atual 
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Engenharia de 
Computação do 
Campus Bagé da 
UNIPAMPA 
NOVO PPC 

PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO 

Perguntas ? 


