
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Por que um currículo novo? 
Se refere à própria evolução dos saberes. As ciências avançam, os conteúdos das disciplinas 

precisam ser frequentemente atualizados e o próprio mercado de trabalho passa a fazer também 

novas demandas aos profissionais. O segundo aspecto, mais institucional, se refere ao movimento 

da EAD em tornar seus cursos mais adequados à modalidade online. 

 

2. Quais cursos terão este currículo? 
Migramos dezessete (17) de nossos trinta e dois (32) cursos. Os cursos foram escolhidos em função 

da maior necessidade de atualização dos conteúdos, do grande número de alunos e de sua 

importância para o mercado.  São eles: 

 

3. Quais as principais mudanças, em relação ao currículo anterior?  
Inicialmente é importante frisar que o tempo mínimo de integralização dos cursos e sua carga 

horária total foram rigorosamente mantidos sem qualquer redução na estrutura geral do curso. 

Assim, não foi efetuada nenhuma mudança que pudesse de alguma forma impactar negativamente 

no tempo de curso ou na integralidade de suas estruturas curriculares. Como disse, todas as 

mudanças efetuadas foram no sentido de atualização de conteúdos. 

 

4. Como será feita a migração? 
De modo absolutamente automatizado para os cursos citados. Todos os alunos destes cursos já 

tiveram a migração efetuada pelo sistema. Não há necessidade de qualquer ação pessoal neste 

sentido. 
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5. Terá algum prejuízo aos alunos, como, por exemplo, aumento de tempo no curso? 
Não. Ao optar por efetuar a migração curricular neste período, todos os cuidados foram tomados 

para que as inclusões ou exclusões de disciplinas nos novos currículos não impactassem 

negativamente na grade curricular que os alunos já haviam concluído.  Estes cuidados se 

constituem de uma atualização de equivalências entre disciplinas, para que as novas disciplinas, 

inclusas em períodos ainda não cursados, sejam analisadas academicamente para a verificação de 

equivalências entre disciplinas já realizadas. Estas equivalências serão lançadas de modo também 

automático pelo sistema e não há necessidade de solicitação individual para tal.  

Outra importante alteração, está na inclusão de disciplinas optativas no cálculo do CR. Assim, 

mesmo uma disciplina que no currículo anterior era mínima e que tenha passado a ser optativa, 

contará para o cálculo do CR sem qualquer prejuízo deste importante indicador para os alunos. 

 

6. E os benefícios? 
Temos alguns benefícios administrativos como cursos mais concisos e regulares em termos de 

número de disciplinas por período, mas creio que o principal benefício seja mesmo acadêmico. 

Nossos alunos ganham um currículo mais moderno, mais competitivo e mais adequado ao 

momento atual sem qualquer tipo de prejuízo acadêmico ou administrativo na conclusão de sua 

trajetória universitária. Desta forma, através destas migrações curriculares, procuramos assegurar 

que os estudantes não encerrem seus cursos com uma estrutura disciplinar já superada.  

Espera-se melhor aproveitamento acadêmico e reduzir frustrações derivadas do grande número de 

disciplinas a serem cursadas presentes no antigo currículo. 

 

7. Disciplinas cursadas e reprovadas entram na régua de limitação de créditos por 
período? 
Não. Disciplinas que tiverem sido reprovadas serão cursadas à parte da régua de limitação em 

turmas especiais para reprovados inseridas pelo sistema. Não haverá possibilidade de exclusão por 

parte dos alunos destas disciplinas reprovadas. 

 

8. E disciplinas mínimas de currículos passados que saíram do currículo 2018.1. 
Nenhuma disciplina de currículo anterior vigente foi excluída. Ou foram aglutinadas ou viraram 

optativas. As disciplinas optativas entram no cálculo do CR e fazem parte integrante da régua de 

limitação de créditos por período. 

 

9. Sou formando e tive alteração curricular. Ficou pendente somente uma disciplina   
mínima e já estou matriculado dentro da régua de limitação de créditos. O que faço? 
Inclusões de disciplinas além do limite de créditos para formandos serão analisadas 
individualmente desde que a solicitação se refira à disciplina mínima. 


