
Documento norteador disciplinas optativas

A Comissão de Elaboração de Orientações para solicitações de Disciplinas 

Optativas designada pela  Portaria  n.º  13/2021/FON de 04 de novembro de 

2021 destaca:

Considerações:

Considerando a carga horária total do curso de acordo com o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) 2018.1 e a carga horária de disciplinas optativas (Apêndice 

A).

Considerando a Resolução no. 017.CUn/97 em Art 15. que versa no § 1º  “As 

disciplinas  optativas,  de  livre  escolha  do  aluno,  dentre  as  oferecidas  pela 

Universidade, obedecerão, como limite máximo, o percentual de 20% da carga 

horária mínima do curso fixada pelo Conselho Nacional de Educação 20% do 

CUN.”.

Considerando a Resolução nº 003/CEPE/8405, que apresenta diretrizes para o 

planejamento de ensino das disciplinas de graduação, entre elas, orientações 

com relação ao Programa de Ensino, a saber: 

(a)  Identificação da disciplina (código,  nome,  número de créditos  teóricos e 

práticos), 

(b) Requisitos (código e nome das disciplinas que servem de pré-requisitos e 

requisitos paralelos).

(c) Identificação da oferta (cursos para os quais a disciplina é oferecida)

(d) Objetivos da disciplina;

(e) Conteúdo programático; 

(f) Bibliografia. 



Considerando  ainda  a  Resolução  nº  003/CEPE/8405,  no  que  tange  a 

Proposição e aprovação do Programa de Ensino, deverá ser observado:

(a) A ementa da disciplina;

(b) Os programas das disciplinas pré-requisitos, no sentido de serem evitadas a 

sobreposição de conteúdos;

(c) Os programas das disciplinas ministradas na fase sugerida, com vista a 

possíveis articulações de conteúdo;

(d) Os programas das disciplinas que têm na disciplina em programação seu 

pré-requisito;

(e) Os objetivos do(s) curso(s), com vistas a possível articulação com outras 

disciplinas.

Considerando o trâmite conforme informado pela Coordenadoria de Projetos 
Pedagógicos  e  Acompanhamento  Curricular  do  Departamento  de  Ensino 
(CPAC/DEN)  da  UFSC,  que  orienta  a  realização  do  encaminhamento  da 
solicitação da oferta  da disciplina optativa via  ofício  por  SPA e que deverá 
conter os seguintes itens: 

(a)  Ata  da  reunião  do  NDE  (aprovada  e  assinada  digitalmente  pelos 
membros  participantes  da  reunião)  com  destaque  na  discussão  e 
recomendação da solicitação em questão; 

(b) Ata da reunião do Colegiado do curso (aprovada e assinada digitalmente 
pelos  membros  participantes  da  reunião)  com  destaque  na  discussão  e 
recomendação da solicitação em questão; 

(c) Anuência do Departamento envolvido; 

(d) Solicitação detalhada em ofício assinado digitalmente pela Coordenação do 
Curso com a indicação do semestre solicitado;

(e)  Caso o  ajuste  envolva  criação  de  disciplina  com inclusão  no currículo: 
inserir o Programa de Ensino com a aprovação do Departamento e declaração 
do Departamento de que não precisará contratar docente para o oferecimento 
da nova disciplina.

Considerando o período para solicitação de criação de disciplinas e inclusão 
em  currículos  deve  ser  consultado  o  Calendário  Acadêmico  e  a  página 
eletrônica - https://apoiocoordenadoriascursosgraduacao.paginas.ufsc.br/



Parecer:

A  comissão  de  elaboração  de  orientações  para  solicitações  de  disciplinas 
optativas compreende que:

- O professor  tem autonomia em oferecer  uma disciplina cuja temática 
tenha notório saber, formação e/ou conhecimento, 

- Preferencialmente  seja  ofertada  uma  disciplina  optativa  cuja  ementa 
permita  a  articulação  entre  docentes  de  áreas  correlatas  à 
fonoaudiologia.

Sem mais,

   Aline Megumi Arakawa-Belaunde

Presidente da Comissão

Ana Paula Blanco-Dutra

Membro  

Fernanda Zucki Mathias
Membro



Apêndice A - Relação de disciplinas optativas (PPP 2018-1)

Disciplinas 
e/ou Módulo 

 CH Teórica CH Prática CH 
Teórica 
e.ou CH 
Prática

FON 7409 Atuação fonoaudiológica 
com cantores: clínica e 
assessoria 

36

FON 7910 Habilidades Auditiva, Vocal e 
Articulatória II

36

FON 7813 Atuação nas Práticas 
Profissionais

36

FON 7814 Fonoaudiologia e Saúde 
Mental 

36

FON7911 Programa de Intercâmbio I Op - -

FON7912 Programa de Intercâmbio II Op - -

FON7913 Programa de Intercâmbio II Op - -

LSB 7910 Língua Brasileira de Sinais II - 72 -

NFR 5128 Enfermagem em Primeiros 
Socorros

36 - -
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