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REGULAMENTO QUE NORMATIZA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PLANOS 

DE ENSINO NOS CURSOS DAS FACULDADES IDAAM 

 

 

Art. 1º Entende-se por Plano de Ensino a sistematização de assuntos a serem 

desenvolvidos em programa de aprendizagem, por um determinado número de horas. 

 

Parágrafo único. O Plano de Ensino é o documento que explicita o papel de 

cada programa de aprendizagem na formação proposta no Projeto Pedagógico do 

Curso, e define a ação pedagógica do professor e do aluno. 

 

Art. 2º O Plano de Ensino é elaborado pelo docente ou pelo Colegiado do Curso 

responsável pelo respectivo programa. 

 

Art. 3º O Plano de Ensino, fundamentado na ementa do programa, deve conter 

os seguintes elementos: 

I – Ementa; 

II – Objetivos; 

III – Os conteúdos de ensino, requeridos pelo processo ensino-aprendizagem, 

segundo orientação dada pela ementa: 

IV – A metodologia, descrevendo como serão desenvolvidos os conteúdos para 

que ocorra a aprendizagem nas aulas teóricas, nas atividades práticas, nas atividades 

práticas supervisionadas e em outras atividades acadêmicas; 

V – Os critérios, instrumentos e periodicidade da avaliação; 

VI – A bibliografia básica, essencial ao desenvolvimento da disciplina, indicando 

no mínimo 3 (três) títulos; 

VII – A bibliografia complementar para desenvolvimento e aprofundamento de 

aspectos específicos da disciplina, indicando preferencialmente 5 (três) títulos. 
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Art. 4º O Plano de Ensino, elaborado pelo docente, deve ser inserido no sistema 

da Faculdade (intranet) respeitando o prazo definido em calendário acadêmico. 

 

§ 1º O Plano de Ensino é aprovado pelo Colegiado de Curso antes do início das 

aulas. 

 

§ 2º Durante a primeira semana de início das aulas de cada programa, o docente 

responsável deve apresentar aos alunos o respectivo Plano de Ensino e obter o 

consenso quanto ao mesmo junto a eles, alterando itens se for o caso. 

 

§ 3º O Coordenador de Curso aprova o Plano de Ensino no sistema, após o 

docente finalizá-lo. 

 

§ 4º A Secretária Acadêmica aprova o Plano de Ensino no sistema, após o 

Coordenador de Curso fazê-lo. 

 

§ 5º O Coordenador de Curso ou a Secretária Acadêmica podem solicitar 

correções do plano antes de aprová-lo, caso sejam necessárias. 

 

Art. 5º É obrigatório o cumprimento integral do Plano de Ensino em termos da 

carga horária prevista, do programa de ensino estipulado e dos procedimentos de 

ensino e de avaliação da aprendizagem previstos.  

 

Parágrafo único. Eventuais alterações no Plano de Ensino são executadas após 

a aprovação do Colegiado de Curso. 

 

Art. 6º O Plano de Ensino é apresentado em formulário próprio, o qual consta no 

sistema da Faculdade (intranet) e está em anexo a este regulamento. 
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Art. 7º A Secretaria Acadêmica mantêm arquivos próprios de todos os Planos de 

Ensino dos cursos das Faculdades IDAAM, para fins de transferência dos alunos e para 

consulta da comunidade interna e externa. 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Coordenador de Ensino e Graduação 

ou pelo Coordenador de Extensão, Pesquisa e Pós-graduação,conforme a modalidade 

do curso, e, em última instância, pelo Conselho Superior (CONSU) das Faculdades 

IDAAM. 

 

Art. 30. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo CONSU. 
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Anexo à RESOLUÇÃO Nº 16/15 – CONSU, 28 de agosto de 2015 

 
 

 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO 
Nome Curso 

PROFESSOR 

Nome Professor 

DISCIPLINA 
Nome Disciplina 

 

SEMESTRE 
LETIVO/ANO 

PERÍODO 
CARGA HORÁRIA  

SALA DE AULA 
(Horas) 

CARGA HORÁRIA 
SUPERVISIONADA 

(Horas) 

CARGA 
HORÁRIA TOTAL 

(Horas) 

Se anual ou 
Semestral 

AAAA/Identificação 
da turma 

Carga horária 
prevista 

Se estiver 
previsto no PPC 

Soma das 
cargas 

horárias 

 
EMENTA 

A ementa é uma breve descrição da disciplina, que apresenta o conteúdo conceitual ou 
procedimental. 

 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Elegê-las com base na lista existente no PPC. As competência e habilidades escolhidas para a 
disciplina devem estar em consonância ao conteúdo da disciplina e suas interfaces. E a partir do perfil 
do egresso é que o docente da disciplina selecionará as competências e habilidades que serão 
adequadas ao conteúdo a ser abordado, visando ao egresso que se deseja ter. 

 
ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-METODOLÓGICA 

ORDEM 
CONTEÚDOS 

PROGRAMÁTICOS 
METODOLOGIAS DE ENSINO-
APRENDIZAGEM PREVISTAS 

Se anual ou 
semestral 

Deve estar de acordo com a descrição 
da ementa e atender aos objetivos e 
competências/ habilidades. 
 
Divididos por bimestres 

 

Deve estar coerente com as 
habilidades e com o conteúdo a ser 

desenvolvido. 
 

Diversificar as metodologias de 
ensino-aprendizagem. 

 
Apresentar as ferramentas a serem 

utilizadas 
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AVALIAÇÃODE APRENDIZAGEM 
Nessa parte é necessário explicar como se dará o resultado de todas as avaliações realizadas na 
disciplina, qual o peso dado para cada avaliação. Como o aluno alcançará a média requerida. 
 
Avaliação deve ser contínua. Diversificar os instrumentos e definir claramente os critérios. 
 
Segundo regimento, no mínimo duas notas, sendo uma de peso maior. 
 
Para os bimestres que contemplem a Avaliação Integradora - esta deve constar como instrumento de 
avaliação valendo 20% da Média (2 pontos) 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 
Bibliografia: deve ser a mesma proposta no PPC. Caso seja necessária alguma mudança, o professor 
deve passar a lista para o coordenador que dará prosseguimento ao processo de validação conforme 
política da instituição. 
 
Para a bibliografia básica deve-se ter a indicação de 3 títulos. 

 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 
Bibliografia: deve ser a mesma proposta no PPC. Caso seja necessária alguma mudança, o professor 
deve passar a lista para o coordenador que dará prosseguimento ao processo de validação conforme 
política da instituição. 
 
Para a bibliografia complementar deve-se ter a indicação de 5 títulos. 

 
 


