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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROPPG REITORIA UFCSPA Nº 8, DE 01 DE JULHO DE 2022

                  
Define o fluxo para registro dos planos de
ensino dos programas de pós-graduação
lato e stricto sensu da UFCSPA.

 

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 902 de 31
de março de 2021, publicada no Diário Oficial da União em 06 de abril de 2021, RESOLVE:

Art. 1º Ins�tuir o cadastro dos planos de ensino da pós-graduação pelo sistema de
Plano de Ensino da UFCSPA disponível no endereço: h�ps://prograd.ufcspa.edu.br/plano_ensino.

Art. 2º O plano de ensino deverá prever os seguintes itens: Iden�ficação do
plano, docentes, obje�vos, conteúdos programá�cos, metodologia, avaliação, bibliografia e cronograma.

Art. 3º O cadastro das disciplinas dos programas de pós-graduação lato e stricto sensu no
sistema de Plano de Ensino poderá ocorrer em qualquer época do ano.

Paragráfo único. As disciplinas deverão ser cadastradas pelo docente com no mínimo 30
dias de antecedência do início previsto no cronograma.

Art. 4º É atribuição do docente:

a) elaborar o plano de ensino segundo proposta pedagógica da ins�tuição e do programa
de pós-graduação;

b) comunicar a chefia de departamento e a secretaria do PPG quando cadastrar um novo
plano , informando o inicio da tramitação no sistema.

 § 1º O sistema de Planos de Ensino busca disciplinas cadastradas no sistema acadêmico
(SIE), dessa forma, quando tratar-se de uma nova disciplina a ser ofertada ao PPG, caberá ao docente
enviar ao PPG a solicitação de cadastro desta nova disciplina no SIE, por e-mail, incluindo  informações,
tais como, nome da disciplina, carga horária e ementa.

§ 2º Alterações de ementa e carga horária de disciplinas já cadastradas no SIE deverão ser
solicitadas a secretaria do PPG, por e-mail.

Art. 5º A análise do plano de ensino das disciplinas pela chefia de departamento deve dar-
se da seguinte forma:

a) acessar o sistema de planos de ensino quando informado pelo docente do inicio da
tramitação;

b) verificar a carga horária do professor e registrar em planilha própria do Departamento;

c) encaminhar ao PPG, registrando o encaminhamento.

Art 6º A análise do plano de ensino pelo PPG deve dar-se da seguinte forma:

a) receber os planos de ensino das chefias de departamento;
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b) verificar a adequação do plano quanto ao preenchimento dos itens constantes no Art.
2º;

c) enviar a PROPPG todos os planos, registrando o encaminhamento.

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Art. 8º Esta Instrução Norma�va entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 05 de julho de 2022.

 

DINARA JAQUELINE MOURA
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Documento assinado eletronicamente por Dinara Jaqueline Moura, Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-
Graduação, em 05/07/2022, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufcspa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1422859 e
o código CRC 8B335AE3.
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