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O que são DCNs ?

•Vetor normativo, referencial,  comprometido com o 
alcance da excelência e relevância do ensino, 
adaptado à realidade regional e ao Projeto 
Pedagógico do Curso - PPC

Módulo ( Intensidade) 



Construção Participativa

• CNE

• ANGRAD

• CFA

• CNE

• Audiências Públicas

• Órgãos de Estado (MEC)

• Associações de Ensino e 
Pesquisa

Amplo debate realizado pelo(s):



PRESSUPOSTOS

DCNs

Aprimorar a 
oferta do 

Ensino

Preparar o 
profissional 

para as 
demandas do 

futuro

Respeitar as 
diversidades 
regionais do 

país



Cada curso deve respeitar as suas 
especificidades e o perfil do egresso.

Perfil do 
Egresso

PPC

DCNs



•As DCNs se expressam por meio do PPC, no 
qual deverão constar:

I - perfil do graduando;

II - competências/habilidades e os conteúdos 
curriculares básicos, exigíveis para uma 
adequada formação teórica, profissional e 
prática;



III – estágio supervisionado;

IV - atividades complementares

V - sistema de avaliação;

VI - Trabalho de Curso - TC;

VII- regime acadêmico de oferta; e

VIII - duração do curso.



Com base no princípio de educação 
continuada, as IES poderão incluir no PPC a 
perspectiva da articulação do ensino 
continuado entre a graduação e a pós-
graduação.

Possuir o domínio de tecnologias e métodos 
para permanente compreensão e aplicação 
profissional;



Oxigenação

•As IES poderão definir na PPC conteúdos sob a forma 
de “Tópicos Especiais” visando desenvolver 
conhecimentos de importância regional, nacional e 
internacional, bem como articular novas 
competências e saberes necessários a novos desafios 
que se apresentem ao mundo profissional.



Liberdade e Amplitude

•As IES poderão eleger conteúdos relevantes à sua 
inserção regional e seu projeto institucional 
relativos às diversas áreas do conhecimento.

Estágios Supervisionados

•Podem ser realizados externamente, em unidades 
concedentes, ou internamente, na própria IES, 
com acompanhamento e orientação. 



Atividades Complementares

• São componentes curriculares que:
• objetivam enriquecer e complementar os elementos de 

formação do perfil do graduando;

• possibilitam o reconhecimento da aquisição discente de 
conteúdos, habilidades e competências adquiridas 
dentro ou fora do ambiente acadêmico.



• Estimular as atividades culturais, transdisciplinares e 
inovadoras, a critério do estudante, respeitadas as 
normas institucionais do curso.

•A realização das atividades complementares  não se 
confunde com a da prática profissional ou com a do 
TC, e podem ser articuladas com ofertas 
disciplinares .

Atividades Complementares



Disciplinas Optativas: são disciplinas que constituem o 
currículo complementar do curso.

Disciplinas de Livre Escolha: qualquer outra disciplina 
existente na IES poderá ser considerada eletiva para o 
seu curso, desde que consentida pelo Colegiado ou 
órgão equivalente. Exemplo: História, Engenharia, 
Administração, Medicina, etc....



& outros...



IES por Categoria Administrativa

IES 2017 Brasil Universidade
Centro 

Universitário
Faculdade

Privadas 2.152 93 181 1.878
Públicas (F,E,M) 296 106 8 142

Total 2.448 199 189 2.020

Fonte: INEP  - 2017

IES 2017 Brasil Universidade
Centro 

Universitário
Faculdade

Privadas 87,9% 46,7% 95,8% 93,0%

Públicas (F,E,M) 12,1% 53,3% 4,2% 7,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: INEP  - 2017



Equidade & Constituição Federal

• Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho.





Educação - Modelo Industrial

• O Prof. Sir Ken Robbinson, autor do best seller “Out of our Minds” , 
discorre sobre a   escola massificada, cuja a origem deveu-se á 
necessidade de suprir o aumento da demanda por mão de obra das 
fabricas nas linhas de montagem, na época da Revolução Industrial. 

• As salas de aula possuem semelhanças com um chão de fábrica : 
cadeiras enfileiradas e pessoas fazendo as mesmas tarefas de forma 
linear. Fica a pergunta : Será que um sistema assim, que foi criado há 
mais de 100 anos, prepara para o futuro ?



• Multidisciplinaridade: conjunto de disciplinas a serem tratadas, 
simultaneamente, sem que haja a preocupação de integrá-las. A 
multidisciplinaridade corresponde à estrutura tradicional da 
matriz curricular dos diferentes cursos, fragmentada em 
disciplinas.  



• Interdisciplinaridade : quando duas ou mais disciplinas 
relacionam seus conteúdos, para aprofundar o conhecimento e 
levar dinâmica ao ensino, onde uma disciplina se associa à outra. 

Exemplo: 
A formação de profissionais 
intensivistas: médicos, 
fisioterapeutas, nutricionistas, 
enfermeiros ....que, em 
conjunto, buscam o mesmo 
objetivo. 



• Transdisciplinar : é mais integrador, que a interdisciplinaridade. 
Poderíamos usar como exemplo, a ecologia que se utiliza de várias 
ciências ( biologia, geografia, economia, sociologia, direito, 
engenharia...) para construir uma unidade complexa a ser 
estudada

A ideia básica da 
transdisciplinaridade:  a 

realidade não é 
fragmentada.



DCNs Educação Ambiental - Parecer 14/2012

“ .... Conselhos de Educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios devem estabelecer as normas 
complementares que tornem efetiva a Educação 
Ambiental em todas as fases, etapas, modalidades e 
níveis de ensino sob sua jurisdição.”



Educação Ambiental – Gestão Negligente



Educação Ambiental



Número de  alunos em sala de aula



Computador 
de Mesa Tablet

Inteligência 
Artificial

Educação 
Disruptiva

CPD  Grande Porte



Cosmos - Carl Sagan  ( U.Cornell)



• Mais 5 milhões de estudantes pelo mundo.

• O iPED.TV é uma plataforma digital que oferece mais de 1000 
cursos em vídeo.

• Os planos variam de R$ 19,90 
para somente uma área, a R$ 
59,90 por mês (plano 
familiar) onde os alunos 
podem fazer quantos cursos 
quiserem e ao final da prova 
recebem o certificado digital 
emitido pela empresa.

Netflix da educação, negócio que fatura R$ 10 mi



• Streamming é fluxo de dados de conteúdos multimídias, 
utilizando redes de computadores, especialmente a internet. 
Exemplo: Netflix.

• MOOC – Massive Open Online Course: difusão de conhecimentos 
na web, em diferentes áreas do saber.

• Uma característica importante dos MOOCS é a sua escalabilidade, 
ou seja, a indeterminação do número mínimo ou máximo de 
alunos matriculados.



O Futuro da Educação Superior
• O Futuro da Educação Superior é desconhecido, podemos 

vislumbrar alguns contornos.

• Diploma / Certificado: eventualmente obsoletos

• Soft skills: habilidades essencialmente humanas com 
valorização das  interações sociais ( resiliência, empatia, 
colaboração, comunicação, tolerância e criatividade .....). 

• Educação mediada por tecnologia

• Dissociar o ensino da avaliação ( MEC, ECTS ...)



Jackson Pollock

O Futuro da Educação Superior


