UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS
PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO
CURSO DE CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO
SISTEMÁTICA DE ADAPTAÇÃO CURRICULAR
A adaptação dos alunos do Curso de Ciências
currículo de 2018 far-se-á da seguinte maneira:

Sociais

-

Bacharelado

ao

1) O novo currículo entra em vigor no primeiro semestre de 2018;
2) Com a observância total no disposto no Parecer n.13/91 – CEPE, os alunos
que tiverem cursado todas as disciplinas obrigatórias (formação específica e
complementar), exceto TCC A e TCC B, permanecerão no currículo de 2005, não sendo
necessário migrar para o novo currículo;
3) Alunos que cumpriram até 16 disciplinas obrigatórias (formação específica
e complementar) poderão encaminhar solicitação de permanência no currículo antigo
(2005) à coordenação do curso que a submeterá à deliberação do Colegiado;
4) Todos os demais alunos deverão cursar as disciplinas do novo currículo, a
partir do ano de sua vigência prevista para o primeiro semestre de 2018;
5) Toda e qualquer disciplina cursada pelo aluno com aproveitamento e que não
puder ser utilizada para integrar/dispensar disciplinas obrigatórias do currículo
da reformulação de 2018, será automaticamente aproveitada para compor a carga
horária de 540 horas da parte de formação livre em DCG’s;
6) A carga horária excedente na disciplina Projeto de Pesquisa nas Ciências
Sociais será utilizada para dispensar carga horária de DCG´s;
7) As disciplinas complementares de graduação serão estabelecidas pelo
Colegiado do Curso, seguindo as exigências da Resolução n.27/99;
8) O ingresso/reingresso de alunos no curso somente poderá ser realizado com
vinculação completa ao novo currículo, independentemente da possibilidade de
aproveitamento de estudos de disciplinas eventualmente cursadas;
9) Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso que dará o
devido encaminhamento aos órgãos competentes, quando a correspondente decisão
escapar a sua esfera de ação.
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