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RESUMO 

 
Os cursos de licenciaturas vêm, se mostrando em todos os momentos da 

própria evolução educacional, aspectos que podem condicionar a formulação das 
decisões que podem construir propostas que beneficiem os candidatos a ingressar 
em uma Instituição de Ensino Superior a tomar posicionamentos sobre qual curso 
candidatar-se. Os cursos de Licenciatura em Computação vêm se configurando 
como favoráveis, demonstrando que o perfil está relacionado a perspectivas até do 
mercado de trabalho, já que a área da informática demonstra constante evolução, 
proporcionando assim maiores viabilidades de proporcionar resultados positivos ao 
final do Curso. Através de uma análise em Projetos de Instituições de Ensino 
Superior, que mantém cursos de Licenciatura em Computação em diversas regiões 
do país, pode-se notar relevante participação pedagógica no desenvolvimento das 
estruturas dos cursos, perfazendo assim uma análise sobre o perfil dos egressos, 
como também dos educadores que ministram aulas nas instituições, verificando 
assim que o pensamento positivo sobre esta temática viabiliza uma evolução no 
processo de ensino e aprendizagem dos egressos, como também abre 
oportunidades de conflitar as propostas do mercado de trabalho com os conteúdos 
desenvolvidos no Curso. 
 

Palavras-chave: Licenciatura em Computação. Perfil dos Egressos. Perfil dos 

Cursos. 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The graduation courses come, showing itself in all moments of the educational 
evolution, aspects that can condition the decisions formulation that can build 
proposed that benefit the candidates to enter in a Higher education Institution to take 
positionings about which course run for office. The graduation courses in 
Computation come configuring itself as favorable, demonstrating that the profile is 
related to perspectives until of the labor market, since the computer science area 
demonstrates constant evolution, providing thus larger viabilities of providing positive 
results at the end of the Course. Through an analysis in Higher education Institutions 
Projects, that keeps graduation courses in Computation in country several regions, 
can notice important pedagogical participation in the courses structures 
development, performing thus an analysis on the egress profile, as well as of the 
educators who administer classes in the institutions, verifying as soon as the positive 
thought about this thematic makes possible an evolution in the egress teaching and 
learning process, as well as it opens opportunities of conflicting the labor market 
proposals with the contents developed in the Course. 
 
Words-key: Graduation in Computation. Egress profile. Courses profile. 
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1INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de licenciatura, em especial o de Computação sofrem constantes 

reflexões sobre os conteúdos desenvolvidos para o perfil do egresso, sua carga 

horária, créditos, práticas de ensino, áreas de formação e sua integralização, 

observando os desafios que a sociedade também vem exigindo na qualificação de 

profissionais capacitados para que o processo de ensino e aprendizagem de alunos 

nas instituições de ensino venha a ser contemplados com uma concepção de 

eficácia por parte dos professores. 

Neste sentido, e frente aos desafios propostos pela sociedade, as Instituições 

de Ensino Superior (IES), vem através dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Licenciatura em Computação (PPC) construir o que determina a legislação vivente 

através da Resolução CNE/CP 02/2002, que compõem a Carga Horária, e a forma 

que esta é para ser proporcionada pelos componentes curriculares nos Cursos de 

Licenciaturas em Computação. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetiva-se, de forma geral, analisar PPC de IES que ministram aulas de 

Licenciatura em Computação, observando especificamente: buscar o entendimento 

da legislação e conceitos vigentes sobre os cursos de licenciaturas; verificar os 

apontamentos exigíveis do perfil dos egressos, das Cargas Horárias, os créditos, as 

áreas de formação e o tempo de integralização dos Cursos nas referidas IES; como 

também identificar as alterações e diferenças existentes entre as IES. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se o desenvolvimento destes objetivos na busca de elencar e fazer 

uma relação entre o que determina a Legislação Vigente, observando os aspectos 

das IES analisadas. Como também apresentar ao público acadêmico de que as IES, 

sob a ótica dos Cursos de Licenciatura em Computação estão seguindo e/ou 

ampliando os componentes para melhorar o processo de ensino e aprendizagem 

dos egressos. 
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Para o desenvolvimento das análises dos PPC, teve-se como base a 

Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002, do Ministério da Educação (MEC), 

onde institui a duração e a carga horária dos Cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior no 

território brasileiro (BRASIL, 2002). Os PPC confrontados a esta legislação vigente 

foram escolhidos aleatoriamente, que contemplavam direta e indiretamente o perfil 

dos egressos, a Carga Horária, os créditos, as áreas de formação, e a integralização 

dos Cursos. Assim teve-se como resultado laboral as seguintes IES: Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

Universidade de Pernambuco (UPE/ Campus Garanhuns); Universidade Federal 

Rural do Amazônia; Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR); Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE); Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Tocantins (IFTO) e Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSUL). 

 

1.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Metodologicamente utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica adentrando ao 

nível explicativo conforme contribui Oliveira (2010), relacionando-a quantitativa que 

se configura como análise de dados mensuráveis utilizando-se por meios e técnicas 

estatísticos. 

A busca de identificar resultados positivos na realização da pesquisa, 

principalmente na área da educação viabiliza inúmeras situações que contradizem 

comportamentos e ações que para muitos educadores passam a configurar os 

entraves na construção do saber. Frente a isso, e através de uma perspectiva de 

analisar a própria evolução educacional de um Curso de Licenciatura em 

Computação, buscou-se através de uma pesquisa bibliográfica agregar relevantes 

aspectos que nortearam os resultados presentes. 

 

1.3.1 Delimitação da pesquisa 

 

A relação entre as condições contemporâneas e as formas de se desenvolver 

as atividades educacionais em uma IES requer um desenvolvimento de propostas 



13 
 

elaboradas em um Projeto Político Pedagógico. Neste sentido, e buscando agregar 

a concepção de responder o questionamento existente na justificativa desta 

pesquisa, buscou-se desenvolver uma delimitação sobre a temática do perfil dos 

egressos e dos conteúdos apresentados nos Projetos de IES que ofertam o Curso 

de Licenciatura em Computação, perfazendo assim, consolidar uma análise que 

consiste na elaboração de um resultado que aponta a busca de um perfil peculiar 

nos Cursos de Licenciatura em Computação. 

 

1.3.2 Tipo de pesquisa 

 

É importante ressaltar que através de uma metodologia que viabilizou uma 

análise sobre as estruturas curriculares apresentadas pelas IES, no que se refere ao 

perfil dos egressos e a apresentação dos conteúdos desenvolvidos, buscou-se, 

entre as propostas conceituais, agregar reflexões e concepções de autores como Gil 

(2010), Oliveira (2011) e Santos (2004) que se relacionam sobre uma característica 

necessária para buscar resultados em pesquisa de cunho bibliográfico, como bem 

exemplifica Santos (2004, p. 92) ao propor que a pesquisa bibliográfica: 

 
[...] merece tratamento destacado. Primeiro, porque estará presente em 
qualquer processo de pesquisa. Com efeito, a respeito de quase tudo que 
se deseje pesquisar, algo já foi pesquisado de forma mais básica, ou 
idêntica ou correlata.(...) Segundo, porque a pesquisa bibliográfica é mais 
simples e confortável, pois dispensa todo o trabalho de montagem/ escolha/ 
testagem/ relato de dados. Os dados já estão prontos, organizados, 
publicados. 
 

Por outro lado, é muito relevante a colocação do tipo de pesquisa proposto 

para esta pesquisa que é correlata com o entendimento de Oliveira (2011, p. 27) que 

o referido estudo trata-se de uma abordagem quantitativa, pois busca: 

 
[...] quantificar dados obtidos através de informações coletadas por meio de 
questionários, entrevistas, observações, assim como “o emprego de 
recursos e técnicas estatísticas desde a mais simples como porcentagem 
média, moda, mediana e desvio padrão, até as de usos mais complexos 
como coeficiente de correlação, análise de regressão, [...]. 
 

Assim, com estas duas concepções teóricas, se pode formar as 

contextualizações que são apresentadas no decorrer do trabalho. 

Frente a isso, foram utilizados os Projetos Políticos Pedagógicos/ Propostas 

Pedagógicas de IES que ofertam o curso de Licenciatura em Computação em quatro 

pontos do território nacional que seriam Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do país, 
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observando que os aspectos apontados nestes documentos puderam fomentar 

relevantes concepções sobre os objetivos proposto para esta pesquisa. 

 

1.3.3População e amostra 

 

A população escolhida para a elaboração das contextualizações, visando 

elencar reflexões sobre a temática proposta para esta pesquisa, está condicionada 

na configuração dos Projetos Pedagógico das IES que ofertam o Curso de 

Licenciatura em Computação, perfazendo assim a observância no perfil dos 

egressos como também aos conteúdos desenvolvidos pelas IES neste Curso. 

A população se configura no perfil do egresso e os conteúdos desenvolvidos 

nos cursos de Licenciatura em Computação, observando que estas opções formam 

as concepções para encontrar os resultados necessários para compor 

discernimentos sobre a questão apresentada na justificativa para esta pesquisa. 

 

1.3.4Coleta de dados 

 

A coleta de dados se fez a partir do momento em que se identificou os 

Projetos Pedagógicos de IES de diversas regiões do país, ou seja, na seleção se 

teve como critérios um Projeto composto que fosse completo de informações e que 

atendesse alcançar os objetivos propostos para este estudo. 

Embora se tenha ocorrido o encontro de informações, ricas e complementares 

sobre os aspectos que viabilizaram a formação dos Cursos de Licenciatura em 

Computação, também se identificou a relevância da necessidade de proporcionar o 

entendimento ao perfil dos egressos, buscando condições e vulneráveis 

metodologias para sempre aprimorar o trabalho na formação de futuros profissionais 

na área de Computação, visto que os resultados apontam também tentativas de 

unificar uma elaboração de projetos para a formação do Curso de Licenciatura em 

Computação. 

Se obteve relevantes resultados, a qual foram contemplados em quatro 

capítulos, onde o primeiro momento trata-se da apresentação dos procedimentos 

metodológicos; no segundo momento da fundamentação teórica sobre a temática 

abordada; no terceiro momento a caracterização e análise dos resultados obtidos 
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através dos PPC das IES, fechando com as considerações finais, onde se apresenta 

o que foi observado em todo o desenvolvimento do trabalho. 

Assim acredita-se que este Trabalho de Conclusão de Curso é uma 

ferramenta reflexiva sobre os PPC de IES que ministram cursos de licenciatura em 

Computação, viabilizando resultados e concepções sobre a organização, práticas e 

entendimento e apontamentos da legislação vigente, como das IES analisadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as concepções e reflexões sobre o 

processo histórico da evolução dos cursos de licenciatura em Computação, como 

também uma sucinta reflexão sobre o perfil das estruturas propostas pelas IES para 

os Cursos de Licenciatura em Computação, visando acrescentar um rol de 

conhecimentos que possam ter como norteadores conceitos de teóricos que 

viabilizam o entendimento do crescimento dos Cursos de Licenciatura em 

Computação, como também uma perspectiva nos avanços realizados para que os 

egressos sejam inseridos no mercado de trabalho de forma que se ocorra a 

contribuição no processo de ensino e aprendizagem. 

Dividindo-se em três seções, podem-se ocorrer reflexões e condicionantes 

que configuram o atual momento educacional sobre o processo evolutivo na área de 

informática, demonstrando que os Cursos de Licenciatura em Computação estão 

proporcionando discernimentos que dão o entendimento de que há uma 

necessidade de unificar os perfis dos egressos, como também os conteúdos 

aplicados nos Cursos. 

 

2.1 TRAJETÓRIA DA ESTRUTURA EDUCACIONAL DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

A iniciar este tópico, é importante salientar que a construção do mesmo foi 

idealizada através de concepções e reflexões sobre o processo evolutivo da 

educação superior, viabilizando assim, discernimentos que condicionam e trazem à 

exposição do leitor a estrutura educacional que ocorreu para a contemporânea 

configuração dos Cursos de Licenciatura em Computação. 

Desde o inicio da década de 80 do Século XX, as transformações foram 

condicionadas a proporcionar aos profissionais na área da informática inúmeras 

vantagens, proporcionando assim a abertura de muitos cursos que fomentassem o 

enriquecimento de conhecimentos sobre as temáticas necessárias para se alcançar 

a excelência nas atividades realizadas por meio do computador (SILVA, 2011). 

Entretanto, muito se observou que o processo de ensino e aprendizagem para 
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compor estruturas acadêmicas foi se desvinculando sobre várias concepções, visto 

que quando do surgimento do computador, todos e qualquer pessoas que quisesse 

estar relacionado com o mundo da informática deveria estar em um Curso de 

Processamentos de Dados, a qual este estava direcionado a proporcionar um rol de 

conhecimentos sobre software, hardware e elementos periféricos de um 

computador. 

Os estudos demonstram que o processo de adequação entre fazer, conhecer 

e produzir conhecimentos específicos foram agregados a muitas deficiências que 

foram surgindo através dos anos em que os Cursos de Processamentos de Dados 

passaram a abrir discussões sobre a divisão de áreas didáticas e pedagógicas na 

área da informática, visando assim abrir novos campos e cursos relacionadas a 

objetivos específicos. 

Na década de 80, os primeiros cursos de Processamento de Dados foram 

construídos sob uma perspectiva de que os futuros profissionais doravante 

graduados passariam a ser conhecedores de muitas técnicas e meios para 

introduzir-se no mercado de trabalho, ofertando também uma prática pedagógica 

para aprimorar o conhecimento da área da informática (SILVA, 2011). 

Os entraves passaram a surgir, quando os Cursos de Processamentos de 

Dados tiveram que se adaptar as transformações tecnológicas, ou seja, os sistemas 

operacionais passaram a ter novas configurações, não evidenciando somente as 

perspectivas padrões existentes no início, onde iniciaram-se a construção de novas 

Linguagens (por exemplo: C+, C++, Java, etc.), deixando em evidência que os 

conhecimentos sobre Basic, DBasic, Cobol, deveriam ter seus aprimoramento. 

É importante destacar que foi neste intervim que a educação passou a ter 

uma olhar mais específicos sobre as ciências existentes no aprimoramento para o 

conhecimento na área da informática, ou seja, muitos que estavam preparados a 

fazerem o processamento de dados através de monitores monocromáticos com 

letras e símbolos verdes, passariam a estarem de frente com monitores coloridos, 

como movimentos operacionalizados por um periférico (mouse). 

Nesta transição foram iniciados os Cursos de Ciências da Computação, 

visando aprimorar o desenvolvimento de novas metodologias de conhecimentos 

específicos aos profissionais da área de informática. 

As estruturas, principalmente educacionais, passaram a se configurar sob 

muitos aspectos. O Governo através do Ministério da Educação passou a delimitar 
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os cursos que eram ofertados sem características educacionais, e com um cunho 

somente profissional. 

A intervenção do Ministério da Educação surge como uma condição para o 

aprimoramento e desenvolvimento de currículos e propostas pedagógicas para o 

processo de ensino e aprendizagem de temáticas que viabilizassem o entendimento 

de que os conhecimentos adquiridos nos Cursos de Processamentos de Dados e de 

Ciências da Computação tivessem características diferenciadas, mas que ambos 

passassem a ter um cunho pedagógico, ou seja, tanto como futuros profissionais de 

processamentos de dados e como cientista da computação, ambos pudesse ofertar 

um processo de ensino e aprendizagem qualificado a futuros interessados na área 

da informática. 

Esta concepção não teve muitos posicionamentos favoráveis, visto que com o 

passar do tempo, novas perspectivas e novas necessidades foram surgindo, 

principalmente para adotar estratégias de ensino e aprendizagem para a sociedade, 

visando a sociedade estar em constante estado de mutação, já que os programas e 

sistemas operacionais vem em uma constante evolução, e desta mesma forma os 

conhecimentos passaram a ter uma maior atenção e preocupação pelas IES, pois 

muitos graduandos de cursos de Processamentos de Dados e de Ciências da 

Computação passaram a abrir escolas de informáticas, não adotando uma 

metodologia pedagógica para o ensino dos conteúdos, em muitos casos margeando 

conhecimentos específicos para que os alunos tivessem somente conhecimentos 

das necessidades básicas sobre informática. 

As regulamentações das escolas de informática passaram a ter um cunho 

legal a partir do ano de 1996 com o advento da LDB n. 9394/96, onde condicionou 

que toda instituição ou qualquer estabelecimento de ensino e aprendizagem tivesse 

um profissional qualificado e habilitado, ou seja, um graduado com formação 

pedagógica de forma que se ocorra o processo dentro de um parâmetro educacional 

que viabilize a construção do saber. 

Entre muitos aspectos, a consolidação e principio da construção dos Cursos 

de Licenciatura em Informática passou a ter o crescimento ideológico no final da 

década de 90, onde passaram a surgir muitos cursos em IES. Frente as formas que 

a legislação vigente, constituída na mudança de nomenclatura no ano de 2012, 

através doParecer CNE/CES nº 136/2012, que dá as diretrizes aos Cursos de 

Licenciatura em Computação, e passou a conotar o relevante papel do educador em 
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metodologias de ensino para o uso e adequação dos conhecimentos em 

computação, ou seja, as inúmeras tentativas de formar profissionais com a essência 

educacional passou a vigorar de forma que os graduando em licenciaturas 

conotassem um perfil de que estes passariam a proporcionar uma melhor qualidade 

para formar pessoas com conhecimentos específicos e/ou conhecedores das 

necessidades de informática que a sociedade passou a exigir, observando que nos 

cursos de Licenciaturas em Computação, o sentimento empírico se destaca-se como 

um dos principais fatores para o processo de ensino e aprendizagem, já que, 

sempre é ressalvado que na área da informática o conhecimento está em frequente 

mutação. 

É importante destacar que: 

 
Numa sociedade desenvolvida, não se pode imaginar um cidadão ignorante 
em Informática. A Informática é tão importante quanto química, física, 
matemática etc. Praticamente todo cidadão, no exercício de suas atividades 
profissionais, vai aplicar as tecnologias da informação. No exterior, 
principalmente nos países desenvolvidos, os alunos nos níveis 
correspondentes à nossa educação básica assistem a aulas de Informática. 
Para tanto, faz-se necessária a formação de professores especializados, da 
mesma forma como é necessária a formação de professores de química, 
física, matemática etc. (WATANABE, 2014, p. 19). 
 

Segundo, a percepção de Silva (2011) é muito importante a construção de 

profissionais na área de informática que passe a configurar os conteúdos de forma 

que ocorra uma evolução no processo de ensino e aprendizagem nos cursos de 

Licenciatura em Computação, justamente pela prioridade que se deve contar o 

compromisso existentes nos Projetos para o desenvolvimento do Curso, visto que se 

pode observar a necessidade de compor uma formação continuada necessária para 

condicionar e formar um perfil às estruturas para os cursos de Licenciatura em 

Computação. 

 

2.2 PERFIL DAS ESTRUTURAS PROPOSTAS PELAS INSTITUIÇÕES AOS 

CURSOS DE LICENCIATURA EM COMPUTAÇÃO 

 

Foram condicionadas para a realização da análise, as propostas e projetos de 

constituição de Cursos de Licenciatura em Computação de IES que viabilizam e 

buscam acrescentar relevantes contribuições à sociedade, demonstrando que todos 

os aspectos podem ser controlados e fomentados sob um discurso, conceitualmente 

positivo. 



20 
 

As formas que são elencadas, na construção para o desenvolvimento da 

produção do saber, viabilizam reflexões e comportamentos que vão de encontro com 

a regionalidade, e objetivando agregar-se ao comportamento nacional oferecido pelo 

Ministério da Educação ao propor as IES estruturar seus cursos com características 

norteadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), constituídos a partir de 1998 para 

contribuir no processo educacional brasileiro. 

Frente a isso, este capítulo visa demonstrar sobre aspectos analíticos o 

entendimento das IES para o desenvolvimento de suas estruturas, demonstrando 

que o processo de equivalência corresponde, em especial, sob uma ótica 

construtivista e condicionadora em perspectivas e concepções de aprimoramento ao 

momento em que a sociedade a qual está inserida se fortaleça e viabilize um 

processo de ensino e aprendizagem que resulte em futuros profissionais 

competentes, reflexivos e autônomos nas tomadas de decisões de seus exercícios 

enquanto profissionais da educação e para a sociedade. 

 

2.2.1 Legislações e normas regulamentadoras 

 

No Brasil, a legislação vigente, desde a Constituição Federal de 1988, que 

veio caracterizar-se como uma doutrina, viabilizando a todos os aspectos de 

cidadania necessários para a evolução da sociedade, está a LDB 9394/96 que 

trouxeram inovações e novas perspectivas para compor uma educação 

condicionada a proporcionar um desenvolvimento educacional e ao mesmo tempo 

profissional, demonstrando assim, a necessidade de aprimorar e adequar os 

processos educacionais, estruturando viabilidade para contribuir a todos os aspectos 

elegíveis pelos PCN, pois este diploma orientador, é condicionador para a formação 

curricular dos Cursos e dos conteúdos programáticos, e vem segmentando e 

direcionando todas as propostas e projetos para formação dos Cursos de níveis 

Fundamental, Médio, Superior e Técnico no território brasileiro, como também para a 

convalidar Cursos realizados em outros países. 

Segundo o Fogaça (2015, p. 2): 

 
Cada instituição de ensino pode, de maneira democrática, definir suas 
próprias normas de gestão, visto que cada uma tem suas peculiaridades, 
levando em conta a região. É claro que essas normas devem também 
submeter-se aos órgãos citados anteriormente, sem interferir em suas 



21 
 

decisões e ordens de organização e estrutura do sistema de ensino. 
 

Neste sentido, o Ministério da Educação, através de suas políticas públicas 

viabiliza, inúmeras formas e ferramentas para compor uma estrutura, 

disponibilizando aspectos que se relacionam entre o fazer pedagógico e o conceitos 

didático para o desenvolvimento de cada situação educacional. 

Embora na se tenha a oportunidade de proporcionar às IES coordenadas 

econômicas diretamente para as instituições, o Governo Federal através de 

programas específicos facilita as contribuições para o egresso, demonstrando que 

as ações realizadas e as contribuições podem ser facilmente elencadas para 

direcionar o poder social e educacional de determinada região que existe um Curso 

de Licenciatura, principalmente se houver a ocorrência do objeto de estudo: 

Computação. 

 

2.2.1.1 Legislação pertinente ao Curso de Licenciatura em Computação vigente 

 

Embora a discussão seja obscura em muitos Projetos Pedagógicos para a 

formação dos cursos de Licenciatura em Computação se observa que a legislação 

vigente é muito rígida no que se refere ao perfil almejado pelo Ministério da 

Educação, pois segundo Watanabe (2014) se é muito relevante a participação da 

sociedade, como também do corpo docente de uma IES para a elaboração de uma 

proposta que condicione o desenvolvimento de ações e práticas benéficas aos 

egressos. 

Em destaque, o que bem é assegurado no Projeto Pedagógico da Fundação 

da Universidade Federal de Rondônia é o compromisso e a equivalência de respeito 

a legislação vigente que conota o entendimento de buscar estar em sincronismo 

com o que a legislação vigente demanda (WATANABE, 2014). 

Entretanto, é muito importante salientar que os principais documentos para a 

elaboração do curso de Licenciatura em Computação correspondem à: 

 Aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 9394 - LDBN em fins de 

1996 que estabeleceu a Década da Educação com a meta de qualificar 

em nível superior todos os professores da Educação Básica do país 

(Brasil); 

 Aprovação pelo Congresso Nacional de Educação do Parecer 
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CNE/CES nº 136/2012 de 08/03/2012 que estabelece as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de graduação em Computação, e 

prevê as alternativas de curso para bacharelado em Ciências da 

Computação, bacharelado em Sistemas de Informação, bacharelado 

em Engenharia de Computação, e Licenciatura em Computação; 

 Aprovação pelo Conselho Nacional de Educação em 1998 e 1999 dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e médio, 

respectivamente (Brasil, 1998; 1999); 

 Resolução CNE/CP nº 9, de 08/05/2001 que institui as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena”; 

 Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, que institui 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena; 

 Resolução CNE/CP nº 2 de 18/02/2002 que “Institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 

formação de professores da Educação Básica em nível superior”; 

 

Estas legislações priorizam as IES para ofertar os cursos de Licenciatura em 

Computação, demonstrando assim que as viabilidades de qualificar e fomentar uma 

educação de qualidade está na condição de buscar o melhoramento dos que fazem 

parte do sistema educacional, trazendo assim novas perspectivas e doravante 

proporcionando uma excelência no desenvolvimento do curso como se poderá 

observar na análise dos perfis dos egressos e nos conteúdos dos projetos 

pedagógicos do curso de Licenciatura em Computação nas IES analisadas. 
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3 ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS PROJETOS DAS IES NO QUE SE 

REFERE AO PERFIL DO EGRESSO, CARGAS HORÁRIAS, 

CRÉDITOS, CURRÍCULOS E INTEGRALIZAÇÃO 

 

 

Neste capítulo se apresentará os resultados das reflexões realizadas durante 

a análise de tópicos importantes para identificar o desenvolvimento dos projetos 

Pedagógicos na elaboração e desenvolvimento de cursos de Licenciatura em 

Computação, demonstrando a relevante participação do futuro profissional na 

educação, como também a atenção dada a IES que visam a valorização no mercado 

de trabalho, frente aos conhecimentos adquiridos enquanto egresso. 

Assim, foram abordadas as IES selecionadas, como também o perfil dos 

egressos; a carga horária e os componentes curriculares de maior semelhança nas 

instituições, perfazendo assim uma maior viabilidade na excelência almejada aos 

cursos de Licenciatura em Computação. 

 

3.1 AS IES ANALISADAS 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram analisados os 09 (nove) 

Projetos Pedagógico dos cursos de Licenciatura em Computação das seguintes IES 

e o que norteia o Ministério da Educação através da CNE/PE 2/2002, que está 

vigente até o momento. As IES analisadas são: 

 

 Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); 

 Universidade Federal da Paraíba (UFPB); 

 Universidade de Pernambuco (UPE/ Campus Garanhuns); 

 Universidade Federal Rural do Amazônia (UFRA); 

 Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA); 

 Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR); 

 Inst. Fed. de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE); 

 Inst. Fed. de Educação, Ciência e Tecnologia de Tocantins (IFTO) 

 Inst. Fed. de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSUL). 

 



24 
 

Estas IES possuem Projetos Pedagógicos de Cursos elaborados para atender 

demandas, condicionadas sob uma legislação vigente, atendendo em primeira vista 

um rol de exigências ofertado pelo Ministério da Educação através da Resolução 

CNE/CP 01/2002 E CNE/CP 02/2002. 

Pode-se observar, em primeiro momento, que as estruturas dos documentos 

analisados têm uma variação de comportamentos, ou seja, inicialmente é sempre 

apresentada a historicidade das instituições e no decorrer, antes da apresentação do 

corpo docente se apresenta as Cargas Horárias para os respectivos 

comportamentos para a evolução do Curso através dos posicionamentos dos 

semestres para a integralização do Curso. Somente a UFERSA, contraria a 

legislação vigente na composição o Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em 

Computação, demonstrando condicionar o que frequentemente se apresenta em 

semestres, tratando como módulos com duração de cada em 2 (dois) meses e meio 

como se verá no tópico sobre a temática das Cargas Horárias. 

Outro ponto relevante que foi observado no contexto da análise dos Projetos 

é que a complexidade dos projetos está na adequação da demanda, ou seja, do 

egresso em atender um mercado de trabalho que está em constante mutação, como 

já observando anteriormente, pois é bem sabido que a área de informática constante 

sofre alterações, com a criação de novas tecnológicas, como também novos 

softwares, demonstrando a necessidade de uma formação continuada a ser 

elaborada com maior atenção. 

 

3.2 OS PERFIS DOS EGRESSOS 

 

Ao observar o desenvolvimento dos Projetos Pedagógicos para o curso de 

Licenciatura em Computação se nota relevante aspectos sobre o perfil planejado, 

pois ao abrir uma discussão sobre esta temática, a preocupação em todas as IES 

está direcionada a uma proposta de atender ao mercado de trabalho, valorizando o 

futuro profissional, como também o educando que estiver desenvolvendo seu 

processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, inicialmente, toma-se como exemplo de um perfil a ser apresentado no 

Projeto Pedagógico da IFSul, a qual condiciona em primeiro plano a atenção ao lado 

profissional a ser almejado como perfil do egresso ao curso de Licenciatura em 

Computação, pois assim, descreve o perfil: 
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[...] a concepção de cursos de formação profissional docente em 
computação abrangerá o enfoque de formação especializada e 
multidisciplinar. Esse requisito é fundamentado no fato de que o campo de 
atuação do profissional licenciado em informática deverá contemplar a 
educação básica nas escolas, para as séries finais do ensino fundamental e 
para o ensino de nível médio, e a educação profissional, para as demandas 
produtivas do trabalho de formação geral e especializada. Ambos os 
campos de atuação do licenciado podem ter a computação como o corpo de 
conhecimentos multidisciplinar e/ou especializado (IFSul, 2012, p. 6). 
 

É evidente que esta IES, condiciona o perfil do egresso a produzir uma 

formação profissional, e que adota relevante participação da sociedade na 

construção do saber, versando ao longo do Projeto uma atenção ao conhecimento 

como forma de atuação no mercado de trabalho. 

No IFTO, se observa que a atenção está relacionada ao processo de ensino e 

aprendizagem no desenvolvimento da atividade do futuro educador, pois: 

 
O curso de Licenciatura em Computação contempla em sua matriz curricular 
conhecimentos específicos da área da licenciatura e da área técnica 
computacional. Dessa forma, busca formar um profissional capacitado para 
atender à formação em computação na área educacional. O licenciado em 
Computação será dotado dos conhecimentos científicos, tecnológicos e 
didático-metodológicos para atuar na docência nos níveis: fundamental, 
médio e técnico profissional e estará habilitado para a utilização dos 
conhecimentos da área de forma compromissada nos âmbitos pessoal e 
coletivo, incluindo-se a produção e avaliação de softwares educativos, dado 
às exigências do mercado atual (IFTO, 2010, p.. 17). 
 

Analisando ainda mais o perfil dos egressos em cursos de Licenciaturas em 

Computação ainda se observa o posicionamento da UFPB que descreve: 

 
Espera-se que o licenciado esteja afinado com as demandas da sociedade 
como um todo, saiba localizar a informação transitando pela área da Ciência 
da Computação e ao mesmo tempo estando familiarizado com as 
linguagens contemporâneas, favorecendo a mediação nos processos de 
aprendizagem. Formar licenciados qualitativamente diferenciados, 
permitindo à sociedade usufruir o trabalho de um educador que tenha essas 
características, é o compromisso do curso que ora se apresenta. Isso vem 
corroborar o perfil profissional definido nas Diretrizes Curriculares para o 
Curso de Computação e Informática e de Formação de Professores (UFPB, 
2012, p. 44). 

 
Com esta concepção, pode-se entender que até o momento todos os 

aspectos que perfilam os egressos estão voltados a compor uma relação entre o 

mercado de trabalho, atentando-se a uma prática direcionada a educação.  

Em outra IES encontra-se a seguinte expressão: 

 
O profissional formado estará apto para a docência no ensino fundamental 
(séries finais) e médio. Os conhecimentos que dominará são: fundamentos 
da informática, seu desenvolvimento histórico e suas relações com diversas 
áreas; assim como estratégias para transposição do conhecimento em 
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informática para a prática docente. Além das práticas docentes, o licenciado 
estará habilitado para elaborar e analisar materiais didáticos, como livros, 
textos, vídeos, programas computacionais, ambientes virtuais de 
aprendizagem, entre outros, com ênfase no desenvolvimento do educando, 
quanto à investigação científica, com visão de avaliação crítica e reflexiva, 
favorecendo sua formação ética e a construção de sua autonomia 
intelectual. Também poderá desenvolver pesquisas e 
coordenar/supervisionar equipes de trabalho em ensino de informática 
(UTFPR, 2014, p. 22). 
 

A ênfase nesta IES está no preparo à um profissional que tenha compromisso 

com a educação viabilizando assim um processo educacional rico e satisfatório para 

o sistema educacional, como também permeia o próprio Ministério da Educação, ao 

propor a necessidade de atentar-se sobre o processo pedagógico na formação dos 

licenciados em computação. 

Da mesma forma reflete a UFRA (2013, p. 29) que traz uma atenção à área 

educacional, não apresentando uma condição sugestiva ao mercado de trabalho, 

mas à educação, pois assim expressa: 

 
[...] é o professor que planeja, organiza e desenvolve atividades e materiais 
relativos ao Ensino de Informática. Sua atribuição central é a docência na 
Educação Básica, que requer sólidos conhecimentos sobre os fundamentos 
da Informática, sobre seu desenvolvimento histórico e suas relações com 
diversas áreas; assim como sobre estratégias para transposição do 
conhecimento em Informática em saber escolar. Além de trabalhar 
diretamente na sala de aula, o licenciado elabora e analisa materiais 
didáticos, como livros, textos, vídeos, programas computacionais, 
ambientes virtuais de aprendizagem, entre outros. Realiza ainda pesquisas 
em Ensino de Informática, coordena e supervisiona equipes de trabalho. Em 
sua atuação, prima pelo desenvolvimento do educando, incluindo sua 
formação ética, a construção de sua autonomia intelectual e de seu 
pensamento crítico. 
 

Acredita-se que um dos projetos mais detalhados entre todos selecionados e 

analisados é o da UNIR que apresenta como perfil do egresso a seguinte 

contextualização: 

 
O perfil previsto para o licenciado em Computação formado pela UNIR é o 
definido para o Licenciado em Computação que consta no currículo de 
referência para os cursos de Licenciatura em Computação da Sociedade 
Brasileira de Computação (SBC):O Licenciado em Computação deve ter 
formação especializada para: (a) investigação e desenvolvimento do 
conhecimento na área de computação e educação de maneira multi, inter e 
transdisciplinar, (b) análise de problemas educacionais e (c) projeto e 
implementação de ferramentas computacionais de apoio aos processos de 
ensino-aprendizagem e de administração escolar (UNIR, 2014, p. 22). 
 

As observâncias desenvolvidas e sempre calçadas em fundamentações e 

legislações condicionam uma maior relevância no processo de elaboração do 

Projeto, perfazendo assim um caminho a ser traçado com maior clareza e segurança 
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política e legal. 

Os compromissos sobre esta temática viabilizam também o entendimento de 

que há performances ainda em construção, definindo assim, maiores clarezas e 

definições sobre o comportamento educacional. 

Nesta mesma linha de reflexão encontra-se o perfil do egresso da UFERSA, 

onde contextualiza o seguinte posicionamento: 

 
[...] Licenciatura em Computação está organizado na perspectiva da 
formação de um educador capaz de: 1. Constituir-se como profissional para 
atuar como educador/educando na perspectiva da intercomplementariedade 
dos saberes e dentro de uma visão em que o sujeito, ao construir 
conhecimentos, constitui-se a si mesmo e interfere diretamente na realidade 
hoje planetária mediada pela computação; 2. Estar familiarizado com os 
conhecimentos e paradigmas da Ciência da Computação e da Educação; 3. 
Tornar-se capaz de interferir através de saberes baseados na tecnologia da 
computação nos espaços de educação; 4. Construir conhecimentos que 
possibilitam a compreensão dos paradigmas subjacentes às práticas 
pedagógicas locais e os paradigmas computacionais; 5. Ser capaz de 
(re)construir propostas pedagógicas a partir das tecnologias presentes, em 
especial, a computação; 6. Considerar os paradigmas da ciência da 
Computação atrelados ao processo do ensinar e do aprender; 7. Trabalhar 
com as ferramentas postas (mercado) e na produção de outras que 
potencializam os processos de conhecimento (UFERSA, 2009, p. 28). 
 

Os perfis dos egressos apresentam-se de forma que seja enriquecedora para 

a composição de profissionais com competências de aula, contudo a valorização e 

busca de uma atenção voltada ao mercado de trabalho também relacionam-se com 

uma perspectiva relacionada a compor uma proposta ainda em discussão, visto que 

o Ministério da Educação, vem constantemente alterando perspectivas, sob uma 

ótica de encontrar uma educação de qualidade no Ensino Superior, pois com esta 

ideologia acredita-se estar construindo um profissional que dê ao educandos uma 

maior viabilidade de produção de conhecimento nas séries iniciais. 

Enfim, observando a IFPE pode-se então compreender que todos os aspectos 

sobre o comportamento necessário para a contribuição do desenvolvimento 

educacional e sobre o impacto social para o egresso está também contido na 

perspectiva da expressão: 

 
O licenciado em computação é um profissional docente que atua na 
formação de usuários nas diversas organizações, no ensino fundamental, 
médio e profissional de forma a contribuir para o desenvolvimento da 
ciência, tecnologia, arte, cultura e o trato da diversidade. Incorpora 
competências, saberes e habilidades de criatividade e inovação, de 
cooperação e de trabalho em equipe, de gestão e tomada de decisões, de 
aquisição e produção de conhecimentos, de expressão e comunicação, não 
sendo somente reprodutor de conhecimentos já estabelecidos. Atua 
também junto ao corpo docente das escolas no uso efetivo e adequado da 
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tecnologia da informação na educação. Integra equipes técnicas para 
construção de ambientes de aprendizagem informatizados. É capaz de 
definir requisitos, especificar, desenvolver e avaliar softwares para aplicação 
de forma geral e principalmente em educação, incluindo requisitos 
pedagógicos e de comunicação homem-computador, bem como definir 
requisitos e especificar sistemas de ensino de educação à distância. 
Apresenta, também, capacidade de administrar laboratórios de informática 
em escolas e demais organizações (IFPE, 2010, p. 22). 
 

Assim, entre muitas perspectivas e contribuições para a formação do 

desenvolvimento analítico e do processo de atender as necessidades do egresso em 

cursos de Licenciatura em Computação foi se encontrando muitas perspectivas que 

valorizam comportamentos e situações de vulnerabilidade educacional, 

proporcionando assim uma maior e rentável participação do corpo docente e da 

sociedade acadêmica para a evolução dos Cursos de Licenciatura em Computação. 

Ao iniciar as construções filosóficas sobre a temática abordada se podem 

construir as principais linhas a terem atenção nos Projeto Pedagógico do Curso de 

Licenciatura em Computação (PPC), constituindo o quadro a seguir: 

 
QUADRO1:Cargas Horárias, Créditos, Área de Formação e Integralização dos Cursos 

INSTITUIÇÃO 
Carga Horária 

CREDITOS 
AREAS DE 

FORMAÇÃO* 

INTEGRALIZAÇÃO** 

AULAS ESTÁGIO PRÁTICA AACC TOTAL MIN. MAX. 

MEC 1800 400 400 200 2800 160 
 

6 0 

UTFPR 2105 400 400 200 3105 153 

B = 1.080 
P = 1.020  
C = 810 
H = 195 

8 0 

UFPB 1875 405 405 210 2895 193 

B = 1.095 
P = 1.140 
C = 540 
H =120 

8 0 

IFSUL 1950 400 400 200 2950 196 
B= 2205 
P = 400 
C =345 

8 16 

IFPE 1955 400 400 200 2955 170 

B =1800 
P = 850 
C = 200 
H = 150 

8 15 

IFTO 2165 400 400 200 3165 180 
B = 1765 
P = 1200 
C =200 

8 14 

UFRA 2490 400 400 200 3490 215 
B = 680 
P = 2610 
C = 200 

8 0 

UFERSA 2625 405 405 200 3635 215 

B = 2625 
P =630 
C = 200 
H = 180 

7 10 

UPE-
GARANHUNS 

2820 420 420 210 3870 230 

B = 1.470 
P = 1.560 
C = 690 
H = 150 

8 16 
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UNIR 3020 400 400 200 4020 241 

B = 2260 
P =960 
C = 360 
H = 440 

8 0 

*B= Básico / P= Profissional / C = Complementar / H = Humanista  
** Leia-se: por semestre 

 
Frente a este quadro pode-se compor linhas de raciocino e análise para 

contribuir em um melhor entendimento das questões que se busca nos objetivos 

desta pesquisa, observando que as composições dos dados foramconflitantes e 

muitos aspectos na própria análise dos Projetos entram em contrariedade à 

legislação vigente, é o exemplo da UFERSA, a qual se observa que a Carga Horária 

é divida através de módulos e estes são divididos em conjuntos bimestrais, ou seja, 

as disciplinas propostas compõem um espaço de aplicação condicionado a 2 (dois) 

meses e meio, conforme até o que expressa o PPC da IES. 

 
A estrutura curricular do curso de Licenciatura em Computação é 
constituída por 42 (quarenta e dois) componentes curriculares, sendo que 
estes estão organizados por módulos, onde um módulo será constituído por 
02 (dois) componentes curriculares. Um módulo terá duração de 02 (dois) 
meses e meio. Serão ministrados 02 (dois) módulos por vez, 
correspondendo a uma Fase. Durante um ano serão ministrados 4 (quatro) 
fases, totalizando 16 (dezesseis) componentes curriculares (UFERSA, 
2009, p. 32). 
 

Com este comportamento se observa que as IES que administram os cursos 

de licenciatura em Computação podem estar em conformidade entre muitos 

aspectos sob o olhar da legislação, e com a abertura de possibilitar uma melhor 

condição de agregar o entendimento de que: 

 
Art. 2º Cabe às Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos 
duzentos dias letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração 
da atividade acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: 
I – preleções e aulas expositivas; 
II – atividades práticas supervisionadas, tais como laboratórios, atividades 
em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em grupo, práticas 
de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas (Resolução 
CNE/CES 3/2007) (BRASIL, 2009, p. 6). 

 

Neste contexto se observa que as importantes posições sobre a estrutura da 

aplicabilidade dos conteúdos já está norteado por legislação específica. 

Abrindo o posicionamento reflexivo sobre as cargas horárias se observou 

inicialmente que as diferenças existentes entre as IES que viabilizam o curso de 

licenciatura em Computação correspondem a uma carga horária em constante 

desenvolvimento em contribuição aos egressos, contudo os Projetos analisados 

proporcionaram resultados cabíveis de reflexões e análises conforme identificados 
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no tópico a seguir. 

 

3.3 AS CARGAS HORÁRIAS 

 

Uma relevante atenção a ser proporcionada no desenvolvimento sobre a 

formação e operacionalidade de cursos de Licenciatura em Computação está na 

adequação das Cargas Horárias dos conteúdos a serem desenvolvidos no Curso. 

A seguir se passará a apresentar as relevantes concepções das IES sobre o 

fracionamento das Cargas Horárias, demonstrando que em muitas existem 

coeficientes na carga horário que estão em comum acordo com a determinação das 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Computação (BRASIL, 

2012). 

Ao analisar as Cargas Horárias das IES, que administram os Cursos de 

Computação, se fundamentou, tendo como base as exigências que o Ministério da 

Educação exige através da Resolução CNE/CP 2/2002 que institui a duração e a 

carga horária dos cursos de licenciaturas, de graduação plena e formação de 

professores da Educação Básica em nível superior (BRASIL, 2002). Configurando 

assim o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 1 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 
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sendo divididas em aulas teóricas (1.800); Componente Curricular de prática (400); 

Estágio Curricular Supervisionado (400), e outras formas de Atividades Acadêmica-

Científico-Cultural, academicamente conhecidas como AACC (200) 

Através desta base se pode identificar relevantes aspectos a serem 

ressaltados, como por exemplo, o diferencial positivo de 43,57% existente entre a 

carga horária da UNIR ao que determina o MEC, vem perfazendo reflexões sobre se 

a Carga Horária tem influência no desenvolvimento cognitivo dos egressos e na 

própria qualidade do Curso de computação, visto que a UPE-Garanhuns (38,21%), 

possui uma estrutura física superior a da UNIR, como também realizando a análise 

física nota-se que maior viabilidade de estrutura para uma carga horária com 

diferencial de 3,39% que corresponde ao da UFPB. 

 

GRÁFICO 2 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 

 

As divisões sobre as temáticas propostas para as cargas horárias, e conforme 

a Resolução CNE/CP 2/2002, pode-se encontrar muitas reflexões a serem 

compostas por questionamentos, visto que ao analisar as IES nota-se o 

direcionamento de um padrão através das recomendações, no que se refere aos 

componentes de estágio, prática e AACC, que compõem respectivamente 400, 400 

e 200 horas/aulas. As cargas horárias somente se diferenciam no componente 

curricular, onde seja, no momento onde as disciplinas e conteúdos são separados 

para o desenvolvimento da produção do conhecimento. 

0
400
800

1200
1600
2000
2400
2800
3200

CARGA HORÁRIA POR COMPONENTES

AULAS

ESTÁGIO

PRÁTICAS

AACC



32 
 

A média desenvolvida pelos cursos no que se refere à aplicação dos 

conteúdos corresponde a 22,80%. Observando que deste percentual 23,10% a UPE-

Garanhuns se condiciona como a segunda maior IES que tem uma carga horária 

56,6% acima do pré-estabelecido pelo MEC, perdendo apenas para a UNIR que tem 

67,7%. A IES que tem o menor diferencial é a UFPB apresentando 4%. 

SegundoJabult (2011, p. 67): 

 
A formação de professores entendida como um continuum, ou seja, como 
um processo de desenvolvimento que acontece por toda a vida, amplia a 
concepção de formação considerada como conjunto de momentos formais 
na formação inicial ou como sinônimo de eventos com caráter de reciclagem 
ou capacitação, que prevaleceram até há pouco na história da Educação. 
Este modelo se apoia na cultura de conhecimentos teóricos para aplicação 
posterior na prática, o que o torna coerente com o pensamento da 
racionalidade técnica, segundo o qual a atividade profissional envolve 
problemas de caráter instrumental que exigem aplicação de teorias para 
resolvê-los. 
 

Assim, ao construir uma plataforma que coloque os egressos em um caminho 

que fortaleça as perspectivas, como também o direcionamento necessário para 

proporcionar uma maior contribuição na evolução do Curso de Licenciatura em 

Computação, pode-se ressaltar que o caminho vem sendo trilhado beneficamente 

para evolução dos Cursos de Licenciatura em Computação. 

Frente a isso, também se pode ressaltar que o desenvolvimento dos 

componentes de Estágio e Prática tem um diferencial de 5% na UPE-Garanhuns, 

sobre o apontamento da legislação vigente, visto que se entende que a visão desta 

IES está em compor a perspectiva que: 

 
Quando se procura entender os professores, pode-se analisar e pensar em 
seu trabalho, produzir conhecimentos numa relação de poderes, de saberes 
e desejos diversos e ao mesmo tempo complexos e reveladores da 
humanidade. Para entender o aspecto desta relação surgem as 
necessidades de incentivar os estágios supervisionados como forma de 
experiências e aprendizagem de forma contínua, futuro ou já docente 
(CRUZ, 2012, p. 2). 
 

Neste contexto, as concepções sobre o crescimento das aulas sob o mínimo 

exigido pela legislação vigente estão em uma perspectiva positivas, ou seja, as IES 

estão em uma favorável metodologia para favorecer os egressos nos cursos de 

Computação, abrindo assim uma construção das perspectivas sobre os créditos 

necessários para produzir um conhecimento nos egressos nas IES analisadas para 

esta pesquisa. 
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3.4 CONCEITO DE CRÉDITOS NOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO 

 

O entendimento sobre Crédito na educação, principalmente no Ensino 

Superior possui uma distorção sobre muitos aspectos conceituais e 

comportamentais, e acredita-se que se não for provocada a concepção e valor sobre 

esta temática encontrar-se-á muitos conflitos entre profissionais e egressos na IES, 

visto que pouco se utiliza também a expressão de créditos, uma condição que deve 

ser explicada aos egressos logo nos primeiros momentos na IES. 

Segundo Rodrigues (2015, p. 2): 

 
Com a nova LDB, que introduziu os 200 dias letivos anuais, eliminou-se, na 
prática, o conceito de crédito (como equivalente a 15 horas-aula), pois essa 
correspondência era utilizada para ser cumprida em 15 encontros 
semestrais ou 30 anuais (180 dias letivos em 15 semanas semestrais ou 30 
anuais, considerados 6 dias letivos por semana). Os 200 dias letivos 
impuseram, para as instituições que utilizam o sábado, um mínimo de 17 
semanas letivas semestrais (regra geral 18) e para as instituições que 
possuem atividades aos sábados, 20 semanas letivas semestrais (regra 
geral 21). Essa mudança gerou também uma multiplicidade de opções no 
padrão das cargas horárias adotadas para as disciplinas, que hoje 
aparecem com múltiplos de 15, 16, 17, 18 e 20 (situações constatadas em 
instituições visitadas). Mas outra alteração também se fez perceber: há hoje 
IES com hora-aula de 40, 45, 50, 55 e 60 minutos. 
 

Com este explicação inicial sobre o entendimento de créditos, pode-se 

concluir que é simplesmente uma diferenciação teórica entre Carga Horária e Hora-

aula existentes nos currículos. 

No caso das análises dos PPC das IES, se observa que o IFSul, IFPE, a 

UNIR e UFERSA não possui em seus Projetos menção sobre os créditos 

equivalentes as suas cargas horárias. 

Destaca-se que nestas IES foram necessárias o desenvolvimento dos 

cálculos utilizados pelas outras IES analisados, onde se soma as horas dos 

componentes das aulas (conteúdos), prática de ensino e AACC, dividindo o 

resultado por 15 (quinze) que condiciona o total de créditos. 

Esta equação constrói uma maior viabilidade de adequar-se o equivalente 

sobre as questões necessárias para o suporte pedagógico dos Cursos, ou seja, se 

observa que todo o compromisso necessário para trabalhar os conteúdos e 

desenvolver o processo de ensino e aprendizagem através dos créditos está no 

entendimento de que são horas-aulas contempladas nas Cargas Horárias. 

Podemos observar no Quadro 2, que os créditos apresentados na formulação 
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do entendimento e sendo estes analisados de forma que ocorra o crescimento na 

formação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos viabiliza em grande a composição 

conceitual e comportamental dos conteúdos. 

 

QUADRO 2 

INSTITUIÇÃO 
Carga Horária 

CREDITOS 
AULAS ESTÁGIO PRÁTICA AACC TOTAL 

MEC 1800 400 400 200 2800 160 

UTFPR 2105 400 400 200 3105 153 

UFPB 1875 405 405 210 2895 193 

IFSUL 1950 400 400 200 2950 196 

IFPE 1955 400 400 200 2955 170 

IFTO 2165 400 400 200 3165 180 

UFRA 2490 400 400 200 3490 215 

UFERSA 2625 405 405 200 3635 215 

UPE-GARANHUNS 2820 420 420 210 3870 230 

UNIR 3020 400 400 200 4020 241 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 

 

É importante ressaltar que os resultados dos créditos correspondem a 

somatória das Cargas Horarias de Aulas + Estágio + AACC e divide por 

entendimento de 15 horas-aula, onde resulta os créditos das horas pedagógicas. 

No gráfico se pode observar o desenvolvimento dos créditos frente as cargas 

horárias 

 
GRÁFICO 3 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 
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3.5ÁREAS DE FORMAÇÃO 

 

A relação de organização é uma tarefa que depende sob uma ótica 

operacional e interna, exclusivamente da IES, observando aspectos que são 

norteados pelo Ministério da Educação, e que perfazem um condicionamento as 

perspectivas que viabilizam o desenvolvimento do egresso. 

Neste sentido, a área de formação propõe condicionar os conteúdos 

aplicados nas disciplinas a três áreas específicas: Básica, Profissional, 

Complementar, e Humanística. 

Segundo as concepções da UPE-Garanhuns (2013); UNIR (2014); UFRA 

(2013); UFERSA (2009); IFPE (2010) do IFTO (2010) estão em comum acordo que a 

Formação Básica compreende os princípios básicos da área de computação, a 

ciência da computação, a matemática necessária para defini-los formalmente, a 

física e eletricidade necessária para permitir o entendimento e a construção de 

conhecimentos básicos da construção do conhecimento, viabilizando o 

entendimento para o desenvolvimento da prática do ensino de computação. 

As IES IFSul (2012), UFPB (2012) e UTFPR (2014), não expõem claramente 

a mesma concepção, contudo, está em evidência que a mesma linha de 

pensamento se utiliza, contudo não coloca em foco conforme as IES anteriores 

expressão em seus PPC. 

Em contra partida também se observou durante a análise dos PPC que 

componentes curriculares são segmentadas de forma que se adote uma sistemática 

para a elaboração de seus trabalhos finais, agregando e unindo as temáticas sob um 

sincronismo comportamental interdisciplinar, ou seja, as disciplinas percorrer um 

entendimento que viabiliza situações de entendimento e busca d alcançar todas as 

perspectivas necessárias para proporcionar a evolução no egresso em cursos de 

Licenciatura em Computação. 

Partindo deste pressuposto, observa-se que as IES analisadas apresentam o 

seguinte quadro no que refere-se a concentração do que determina a legislação 

vigente pela área de formação: 
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GRÁFICO 4 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 

 

Observa-se que as IES IFSul, IFTO e UFRA não se assemelham ao que 

determina a legislação vigente, mas que observa que as variáveis nas cargas 

horárias passaram a dar significamente uma nova perspectiva no que se refere a 

área humanística. Estes componentes passaram a ter uma maior repercussão 

quando se passou a focar as relevantes participações dos educadores no contexto 

social, pois se observa no Gráfico 4 algumas interpretações sobre esta temática. 

 
GRÁFICO 5 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 
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Com a divisão das cargas horárias por área de formação pelas IES, nota-se 

que a UFRA, IES localizada a Norte do país desenvolve seus componentes 

curriculares com maior ênfase na formação profissional, e a IFSul tem o menor 

posicionamento sobre esta questão. 

É importante destacar que a Formação Profissional, possui características 

que viabilizam ao egresso proporcionar uma maior rentabilidade na produção do 

conhecimento para sua aplicabilidade no campo prática, ou seja, no cotidiano, 

contudo no momento do desenvolvimento do PPC. 

Outro destaque sobre a análise realizada está na questão dos componentes 

para a Formação Básica, com a concepção já formada se pode identificar que a 

UFERSA, IES localizada no Nordeste brasileiro, tem uma maior carga horária no 

desenvolvimento de disciplinas que ressaltam a importância desta temática. 

Retomando a linha de reflexão sobre o posicionamento humanístico 

desenvolvido pelas IES, encontra-se que a UFPB se configura com a menor 

aplicação de disciplinas nesta temática, e a UNIR se destaca com a de maior 

desenvolvimento de ações humanísticas. 

A UPE-Garanhuns se posiciona como uma IES que propõe uma Carga 

Horária na área de formação rica em um comportamento de viabilidade coerente no 

desenvolvimento das disciplinas curriculares, contudo, como não se tem um 

parâmetro elencado pelo Ministério da Educação, perfazendo assim o entendimento 

de que há necessidade de uma doutrinação para que se componha um ponto de 

equilíbrio coerente, principalmente observando que a Formação Humanística 

corresponde a uma construção na concepção social e humana no cotidiano 

acadêmico e profissional do egresso (UFERSA, 2009). 

O discurso humanístico também pode ser relacionado ao comportamento 

filosófico, ou seja, em muito pode construir também a construção “[...] à luz da 

reflexão científica e dos princípios da sociedade da informação, incorporando a 

prática do planejamento, da avaliação permanente e da concepção de projeto e 

atividades cooperativas, sob a perspectiva do inter, multi e trans disciplinar” (UNIR, 

2014, p. 31). 

 

3.6OS ESTÁGIOS E AS PRÁTICAS NOS CURSOS DE COMPUTAÇÃO 

 

Ao tratar sobre as práticas nota-se que o comportamento nas IES perfazem a 
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composição de situações onde as cargas horárias passam a se configurar, 

aparentemente pelo entendimento do que permeia a Resolução CNE/CP 2/2002, 

onde as 800 (oitocentas) horas são divididas ao meio para as práticas para vivenciar 

os componentes curriculares, como também o estágio supervisionado. 

Observando osGráficos 6 e 7, pode-se notar que as IES passam a configurar 

com um pequenas diferenças na carga horária da Prática e dos Estágios, com 

exceção da UPE-Garanhuns que compõe um acréscimo de 20 (vinte) horas à mais 

do que é vigente. 

 
GRÁFICO 6 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 

 

GRÁFICO 7 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 
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3.7 O TEMPO DE INTEGRALIZAÇÃO 

 

Neste quesito encontram-se um conflito entre a legislação e os PPC, onde se 

encontra a Resolução CNE/CP 2/2002 que institui a carga horária e a Resolução 

CNE/CP 2/2007 que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos relativos 

à integralização dos cursos de graduação, bacharelado na modalidade 

presencial.No Gráfico 8, se pode identificar a quantidade de semestre mínimos e 

máximos dos PPC analisados, contudo, é muito importante observar que o MEC 

através da Resolução CNE/CP 2/2008 determinou patamares mínimos, contudo há 

ausência da exigência máxima na UTFPR, UFPR, UFRA, UNIR. 

 
GRÁFICO 8 

 

Fonte: Análise dos PPC das IES, 2015. 

 
Com o desenvolvimento da análise dos PPC encontraram-se 

questionamentos sobre o posicionamento do período máximo de integralização, 

visto que se encontraram reflexões de que a legislação vigente deixa em aberto o 

período máximo para serem compostos pelo PPC, entretanto, como identificado as 

IES com a ausência dos tempos máximos, pode firmar que há uma deficiência a ser 

corrigida com uma reformulação da estrutura do PPC. 
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4CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os aspectos relevantes para o desenvolvimento desta pesquisa foram 

significativos no que se refere a observar os Projetos Pedagógicos dos cursos de 

Licenciatura em Computação.  

Após uma observância sobre a legislação vigente também se encontrou a 

confirmação de que as IES que produzem o desenvolvimento do curso têm como 

proposta desenvolver uma estrutura relacionando-se com o que permeia o Ministério 

da Educação, fomentando, além do que se estabelecem as legislações vigentes, 

tentar agregar uma qualidade na inserção ao mercado de trabalho do graduado em 

Licenciatura da Computação, versando e condicionando relevantes aspectos para 

direcionar uma excelência na qualidade da educação aos egressos e aos educandos 

quando desenvolverem o processo de ensino e aprendizagem. 

A fazer a análise se observa que nos tópicos relacionadosexistem uma má 

formação estrutural onde se identifica inúmeras mudanças necessárias nos PPC das 

IES analisadas. Não foi encontrado em nenhuma IES uma estrutura coerente para o 

desenvolvimento das ações em conformidade com as legislações vigentes. 

A saber pode-se destacar os seguintes equívocos nos PPC: 

 Na UPE-Garanhuns, apesar de ser a 2ª IES com a Carga Horária 

maior entre os PPC analisados, há um conflito entre os valores das 

Cargas Horárias, deixando em desacordo entre a teoria e o 

desenvolvimento do PPC; 

 Na UNIR, apesar de possuir a maior carga horária entre os PPC 

analisados, pode-se identificar a ausência do tempo máximo de 

integralização, não há identificação dos créditos de forma que seja uma 

contribuição aos egressos; Não há uma ordem estrutural na 

apresentação dos componentes para a área de formação; há 

dificuldade na estrutura da formação da carga horária;  

 Na UFERSA, se encontra uma diferença entre as cargas horárias, não 

há uma estrutura coerente com a legislação vigente, salvo o 

entendimento de que a instituição através do Art. 15 da LDB se 

condicionou a realizar o desenvolvimento dos conteúdos através de 
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módulos contemplados em um período de 2 meses e meio; Não há 

apresentação dos créditos; Não uma definitiva relação entre a 

quantidades de horas das práticas e dos Estágios;  Também não há 

também uma divisão coerente e eficaz na carga horária para a 

identificação dos componentes curriculares nas áreas de formação. É 

importante destacar que os valores apresentados foram a busca e 

realização de cálculos através de análises em todas as grades 

curriculares; 

 O IFSul fez com que se buscasse os créditos através de cálculos e 

leituras de todas a malha curricular; a estrutura para identificar dos 

créditos está totalmente inexistente, deixando o PPC desta IES 

completamente sem uma coerente leitura; Não há a contemplação das 

áreas de formação sugeridas pelo MEC, viabilizando uma mistura entre 

o profissional, básico, e completa. 

 No IFPE, se localizaram a falta de créditos, sua estrutura está de fácil 

entendimento e a localização dos dados estão sem uma ordem. Não 

existe uma delimitação de integralização máxima do Curso. 

 Na UFPB, o PPC possui uma Carga Horária diferenciada na Prática e 

no Estágio Supervisionado com um diferencial de 5 (cinco) horas a 

mais; Não existe uma delimitação de integralização máxima do Curso. 

 Na IFTO, todos os quesitos analisados foram encontrados de forma 

que se encontrassem aleatoriamente, sem uma ordem evolutiva, ou 

seja, a estrutura está sem um caminho para ser identificado; o PPC 

não apresenta os conteúdos para formação humanísticas; 

 Na UFRA, encontram-se as seguintes deficiências: Não há separação 

de conteúdos para Formação Humanística, não há acerto no somatório 

da estrutura curricular, se configura muito vaga a segmentação 

conceitual de todos os componentes mínimos. Não existe uma 

delimitação de integralização máxima do Curso. 

 Na UTFPR,pode-se encontrar os erros frequentes, como 

desorganização, dificuldade na identificação das áreas de formação, 

como também a identificação dos créditos. A soma dos componentes 

básicos não corresponde a um valor coerente com o apresentado. 
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Assim a análise dos PPC formam uma constante para que na formação 

destas ferramenta que são os norteadores dos cursos de licenciatura em 

Computação devem ser melhorados de forma que se entenda melhor o que a 

legislação vigente solicita. 

O conflito entre as legislações também contribui na falta de elaboração de 

uma estrutura, visto que muitos aspectos devem ter correspondência para que os 

egressos possam dar uma continuidade na própria evolução dos conteúdos a serem 

desenvolvidos nas aulas teóricas e práticas. 
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