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RESOLUÇÃO Nº 179, DE 1º DE ABRIL DE 2016.(*)

A  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  DE  ENSINO  DE  GRADUAÇÃO  da 
Fundação  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
resolve, ad referendum:

º  Aprovar as Regras de Transição para o novo modelo de Projeto Pedagógico de 
Curso  (PPC)  dos  cursos  de  graduação  da  UFMS,  aprovado  pela  Resolução  106/2016  do 
Conselho de Ensino de Graduação.

º  Os cursos de graduação da UFMS que não necessitarem adaptar seus PPCs por 
conta de dispositivo legal deverão adaptá-los ao novo modelo de Projeto Pedagógico de Curso 
no prazo de seis meses, a contar da data de publicação desta Resolução.

Parágrafo  único.  O  prazo  definido  no  caput  deste  artigo  fica  automaticamente 
prorrogado  caso  o  Núcleo  de  Tecnologia  da  Informação  não  consiga  produzir  o  sistema 
eletrônico de submissão de projetos pedagógicos de curso nesse prazo.

º   Os  cursos  que  necessitarem  alterar  seus  PPCs  por  conta  de  dispositivo  legal 
deverão submeter os novos PPCs já no novo formato por ocasião da submissão das alterações 
nos seus PPCs nos prazos determinados pela Resolução 104/2016 do Conselho de Ensino de 
Graduação.

º   Para  fins  de  registro  e  atribuição  de  carga  horária  docente,  o  Trabalho  de 
Conclusão de Curso e as Atividades Complementares serão considerados como componentes 
disciplinares até que os sistemas de registro acadêmico e de atividades docentes tenham sido 
adaptados à Resolução 106/2016 do Conselho de Ensino de Graduação.

º  Os casos omissos a esta Resolução serão resolvidos pelo Conselho de Ensino de 
Graduação.

º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

YVELISE MARIA POSSIEDE

(*) Republicado por incorreções na original, publicada no BSE nº 6261, de 04-04-2016.
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