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Proposta de “caminhos” para a Reforma – é apenas um ponto de partida. 
 

I. Levantamento de sugestões e princípios norteadores da Reforma; 
 
Exemplos de Princípios :  Para estabelecer esses princípios o GT 8 poderia colaborar com sugestões. 
 
1. A proposta curricular (não) será disciplinar; 
2. Redução do número de disciplinas obrigatórias; 
3. Criação de um novo desenho curricular; 
4. Manutenção (ou não) do PPP nos moldes atuais; 
5. Usaremos os 20% de disciplinas semipresencias; 

 
Para ajudar a criar esses princípios seguem exemplos de perguntas para nortear  os 
departamentos/áreas: 
 

1. Seu departamento/área reduziria o número de disciplinas obrigatórias? 
2. Alguma disciplina do seu departamento/área poderia se transformar em teórico/prático? Quais e 

como? 
3. Alguma disciplina poderia ser optativa (essa possibilidade abria um canal para que os estudantes 

fizessem percursos orientados)? 
4. Seu departamento/área teria interesse de oferecer disciplinas semipresenciais segundo regras a ser 

definidas pela EDU/UERJ? 
5. Nossos alunos poderiam fazer uma carga horária maior de disciplinas eletivas universais (aquelas 

oferecidas por outras Unidades). 
6. Seu departamento/área defende a ideia de disciplinas (seminários/espaços) interdepartamentais? 
7. Os Campos de Estágios permanecem como estão atualmente? 

 
II. Consolidação dos princípios e deliberação no Conselho Departamental; 

 
III. Definição de grandes áreas; 

 
Exemplos: essas grandes áreas poderiam estar pautadas: 
1.  na diplomação 
2. nas indicações apontadas pela Resolução 
3. nas informações coletadas dos GTs (1, 2, 3 e 7) 

 
IV. Apresentação de sugestão de criação/extinção de disciplinas obrigatórias e eletivas pautadas 

nas grandes áreas  (se for o caso); 
Nesse item o GT6 poderia contribuir com seu estudo  realizado. 
 

V. Reunião de consolidação do Conselho Departamental; 
 

Construir um desenho da nova matriz curricular e de outros aspectos que deverão 
compor o currículo: 

1. No interior dos departamentos, sempre com convite extensivo a 
representação dos estudantes. 

2. Em reunião ampliada para consolidar a matriz do curso e outras 
propostas que se insiram na constituição do novo currículo, com 
representação estudantil. 


