UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
Pró-Reitoria de Graduação

A Coordenação de Ensino Superior da PROGRAD informa à comunidade acadêmica
que o prazo final para registro dos Projetos Pedagógicos de Cursos de Graduação (PPCs) junto
ao Sistema de Cadastramento de Cursos de Graduação (SCG) foi prorrogado até domingo, 21
de agosto de 2016. O cronograma de ações e metas para conclusão do processo de
recredenciamento institucional junto ao Conselho Estadual de Educação foi reajustado conforme
segue:
Data
Até 21/08/2016

De 22 até 26/08/2016

De 27/08 até
04/09/2016

De 05/09 até
09/09/2016

Ações e Metas
- Prazo final para cadastramento dos PPCs no sistema
SCG pelos NDEs. O sistema será fechado para inclusão de novas
informações às 23:59 minutos do domingo, 21/08/2016.
- Neste período de 22 até 26/08/2016, serão realizados alguns
ajustes técnicos no sistema SCG para corrigir alguns procedimentos
(equivalências, componentes básicos, formatação do PDF, eventuais
correções de língua portuguesa). Por esta razão, o sistema estará
fechado para inclusão de novos dados e será reaberto para ajustes no
dia 27/08/2016.
- Durante esse período, a equipe da CES/PROGRAD realizará a
checagem de todos os PPCs cadastrados no sistema para verificar
erros, pendências e dados que estejam ainda faltando para ajuste
final.
- Caso os NDEs não tenham conseguido cadastrar os PPCs ou
alguma informação específica, pedimos a eles informarem à equipe da
CES/PROGRAD por meio do e-mail ces.prograd@gmail.com, porque
isto facilitará o procedimento de checagem.
- A equipe da CES/PROGRAD irá enviar aos NDEs, ao longo da
semana, as solicitações de eventuais correções. Por e-mail, será
enviado o PDF do PPC com anotações indicando as correções e/ou
alterações necessárias.
- O sistema SCG será reaberto durante o período de 27/08 até
04/09 para que os NDEs façam correções, inclusão de dados, e
ajustes finais no PPC do Curso antes do seu envio ao CONSEPE.
O sistema SCG fechará para inclusão de dados às 23:59minutos do
dia 04 de setembro de 2016.
- Elaboração, pela equipe da CES/PROGRAD, dos pareceres e
minutas de resoluções para avaliação e aprovação dos PPCs junto
ao CONSEPE.
Atenção: para envio dos processos ao CONSEPE é necessário o
encaminhamento das atas de aprovação dos PPCs pelo Colegiado do
Curso e/ou Departamento e/ou Congregação de professores do
Curso. As atas deverão ser enviadas por memorando eletrônico para a

12 até 15/09/2016

Até 15 de outubro de
2016

Até 14 de novembro
de 2016

PROGRAD pelo Coordenador do Curso.
Submissão de todos os projetos pedagógicos de cursos de
graduação para avaliação e aprovação do CONSEPE.
- Reabertura do Sistema SCG para alterações e/ou correções
solicitadas pelos pareceristas do CONSEPE. Este procedimento será
realizado por curso e para ajustes específicos.
- Produção da ficha catalográfica e publicação da versão final do PPC
no sistema, com divulgação para toda comunidade acadêmica pelo
site e novo Sistema de Registro Acadêmico.
- Impressão da versão final do PPC aprovado pelo CONSEPE para
envio ao CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.
- Encaminhamento dos processos de renovação do Reconhecimento
de todos os cursos de graduação da UEPB junto ao Conselho
Estadual de Educação (Impressão da versão final dos PPCs
aprovados pelo CONSEPE).
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Pró-Reitor de Graduação

