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Documentos 
 

 - M.I. 227/2009 do Diretor da FACIP encaminhando as alterações 

curriculares para apreciação do CONGRAD, de 30/10/2009 (fl. 01); 

 - Ata da 11ª Reunião Extraordinária do Conselho da FACIP 

(CONFACIP), de 28/10/2009, onde consta a aprovação do projeto 

pedagógico pela Unidade Acadêmica, datada de (fls. 02 a 07); 

 - Resolução 17/2009 do CONSUN, de 28/08/2009, aprovando a 

reestruturação das vagas e Cursos de Graduação da FACIP para a criação 

de dois novos Cursos (fls. 08 e 09); 

 - Reestruturação parcial do projeto pedagógico proposta pela 

coordenação do curso de Ciências Contábeis, em 21/10/2009 (fls. 10 a 12); 

 - Fichas das disciplinas atuais e as propostas, assinadas e carimbadas 

pela Coordenadora do Curso de Ciências Contábeis e pela Diretora da 

FACIP (fls. 13 a 35); 
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 - Despacho do Presidente do CONGRAD, de 03/11/2009, do 

recebimento do pedido da FACIP da alteração curricular e remessa à 

Secretaria Geral para despacho para análise da Pró-Reitoria de Graduação 

(fl. 36); 

 - Despacho da Secretaria Geral à Pró-Reitoria de Graduação (fl. 37); 

 - Parecer da Pró-Reitoria de Graduação (fl.38 e 39); 

 - Nomeação do Conselheiro Ademir Cavalheiro para relato de seu 

parecer ao CONGRAD, (fl. 40); 

 - Despacho do processo ao relator (fl. 41). 

 

   

 

 

 
Análise 
 

 Extrai-se da ata da 11ª Reunião do CONFACIP e da Resolução No 

17/2009 do CONSUN que: 

 

���� na FACIP novos cursos foram criados, outros cursos foram 

suspensos e em outros ainda (como o Curso de Ciências Sociais) 

ocorreram alterações nos seus projetos pedagógicos;  

 

���� essas alterações ocorridas na FACIP foram aprovadas pelo 

CONSUN; 

 

���� necessitou-se da reformulação das disciplinas oferecidas pelos 

docentes do Curso de Matemática no Curso de Ciências 

Contábeis, para disponibilizar professores no atendimento aos 

novos cursos criados e às alterações curriculares ocorridas nos 

demais cursos; 

 

���� a redução das cargas horárias das disciplinas de Matemática e 

Estatística foi complementada com disciplinas em Informática e 

em Métodos e Técnicas de Pesquisa I; 

 

���� a redução da carga horária nas disciplinas da Matemática está em 

conformidade com as especificações do MEC; 

 

���� a reestruturação curricular deste curso foi aprovada por 

unanimidade por esse Conselho.   
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 Na proposta de alterações no projeto pedagógico realizada pela 

Coordenação do Curso de Ciências Contábeis observa-se que: 

 

���� as alterações propostas são: 
 

C.H. Núcleo de 
Formação 

Disciplina 
Atual Proposta Diferença 

Estatística  90 (T) 60 (T) - 30 
Básica 

Matemática 90 (T) 60 (T) - 30 

Informática 15(T)+15(P) 30(T)+30(P) + 30 
Teórico 
Prática 

Métodos e 
Técnicas de 
Pesquisa I 

30 (T) 30(T)+30(P) + 30 

 

 

 

���� não há alteração na carga horária total do curso; 

 

���� são obedecidas as exigências previstas na Resolução CNE/CES n
o
 

02/7, de 18/6/2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e os 

procedimentos relativos à integralização e a duração do curso; 

 

���� as ementas das disciplinas de Matemática e de Estatística foram 

reavaliadas pelos docentes que ministram essas disciplinas no 

curso e pelo coordenador do curso de Matemática;  

 

���� ocorreram necessidades de ampliação das cargas horárias das 

disciplinas de Informática e de Métodos e Técnicas de Pesquisa I, 

devido à extensão do conteúdo curricular e à inclusão de carga 

horária prática; 

 

���� as alterações nas ementas dessas disciplinas foram avaliadas pelos 

docentes do Curso de Ciências Contábeis e julgado que atendem 

as necessidades do curso; 

 

���� as alterações propostas são inferiores a 5% da carga horária total 

do curso; 
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Parecer: 
  

Considerando que: 

 

���� a criação de novos cursos e demais alterações curriculares nos 

cursos da FACIP geram necessidade de ajustes nessa Unidade; 

  

���� essa reestruturação na FACIP foi aprovada pelo CONSUN; 

 

���� as alterações nas cargas horárias das disciplinas estão em 

conformidade com as especificações do MEC e com a Proposta 

Nacional de Conteúdo para o Curso de Ciências Contábeis do 

Conselho Federal de Contabilidade; 

 

���� as alterações propostas são inferiores a 5% da carga horária total 

do curso; 

 

���� a reestruturação curricular deste curso foi aprovada por sua 

coordenação, pelo Conselho da FACIP e pela Pró-Reitoria de 

Graduação;  

 

 

  

  

  Sou, S.M.J. deste Conselho, de parecer favorável à aprovação da 

Alteração Curricular do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em 

Ciências Contábeis. 

 

 

 

 

 

 

Uberlândia, 10 de dezembro de 2009. 

 

 

 

 

Ademir Cavalheiro 


