
ALTERAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO

DADOS DO CAMPUS
1 Campus: São José
2 Departamento: Coordenadoria de Telecomunicações
3 Contatos/Telefone do campus: 048 3381 2850

DADOS DO CURSO
4 Nome do curso: Engenharia de Telecomunicações
5 Número da Resolução do Curso: Portaria nº422011/CS, de 15/09/2011.
6 Forma de oferta: Regular presencial com parte EaD.

ITEM A SER ALTERADO NO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO:

O PPC do curso foi alterado em um grande número de itens, em função da adequação
ao novo formulário, da modernização do curso, da necessidade de inclusão de 10% de
carga horária de extensão e também da adequação às novas diretrizes de engenharia do
MEC e do IFSC. Seguem, de forma resumida, as alterações feitas:

1. Adaptação do PPC ao novo formulário do CEPE;
2. Mudança da carga horária associada ao crédito de 18 para 20 horas;
3. Inclusão de 10% de Atividades de Extensão;
4. Inclusão de 20 horas de Atividades Complementares (ACo);
5. Mudança da matriz curricular, com retirada de algumas UCs e transformação de

outras em optativas no curso. Inclusão de novas UCs, tanto optativas como
obrigatórias;

6. Mudança da fase de oferta de algumas UCs;
7. Mudança na cadeia de pré-requisitos de muitas UCs;
8. Mudança do objetivo dos projetos integradores, visando a execução de atividades

de extensão;
9. PFC passou a ser uma única componente curricular;
10.Redução da carga horária do estágio obrigatório para 160 horas;
11. Transformação de algumas UCs obrigatórias em 100% EaD;
12.Adequação da carga horária por fase ao máximo de 20 horas semanais para

evitar as aulas no turno oposto (pedido dos alunos do curso);
13. Inclusão dos novos conteúdos previstos na diretriz das engenharias do IFSC;
14.Revisão das ementas, objetivos, metodologia das UCs, e carga horária;
15. Inclusão de uma relação UC x Competência Geral e Específica;
16.Atualização da Bibliografia do curso, incentivando o uso de livro digital e on-line;
17.Atualização do quadro docente do curso, dados do coordenador, NDE e

colegiado, e infraestrutura.
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Informações complementares:

Visando facilitar a visualização das mudanças em relação às atuais UCs
obrigatórias (PPC 2015), segue um detalhamento das mudanças:

a) PTG passa para a fase 1, e dá suporte a escrita de projeto
b) FSC1 passou para fase 2
c) PRG1 passou para fase 1 e as demais UCs de programação foram

encadeadas na seqência
d) Cadeia de eletrônica inicia apenas na fase 3
e) Separação da parte laboratorial de eletrônica (LCI)
f) MPQ passa para fase 9
g) MEC, ADM, FEN, CTM e ECO passaram a ser UCs 100% EaD, não sendo

fixadas em fases.
h) DES, PJI1 e PJI2 passam a ter 20 horas em EaD
i) SIS1 + SIS2 + PSD passam de 3 UCs para  2 UCs (SIS e PSD)
j) COM1 + COM2 passam para COM + TIC(op)
k) CAL4 foi separado em CAL4 + CAN
l) CIL + DLP1 + DLP2 passou para ELD1 + ELD2
m) MIC + STE foi desdobrado em AOC + MIC + STE
n) Transformação de algumas UCs obrigatórias em optativas (ADS, BCD,

PDP, COM2=TIC)
o) LOG, RTX e SMU deixam de ser oferecidas
p) TCC1 + TCC2 passam a ser uma UC única PFC.
q) Um rol de UCs optativas foi criado.

As diferenças entre as matrizes podem ser visualizadas nos grafos
interativos a seguir:

● https://docente.ifsc.edu.br/moecke/ppc-engtelecom/PPC2015/
● https://docente.ifsc.edu.br/moecke/ppc-engtelecom/PPC2023/
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DESCREVER E JUSTIFICAR A ALTERAÇÃO PROPOSTA:
A principal motivação da alteração do PPC foi a necessidade de atualização do curso,
mas em função da necessidade de inclusão de 10% de carga horária de extensão e
também da adequação às novas diretrizes de engenharia do MEC e do IFSC, foi
necessário fazer uma alteração de maior monta na matriz curricular para evitar o
crescimento da carga horária do curso de 3996 para mais de 4600 horas (resultante da
mudança do crédito de 18 para 20 horas e inclusão das atividades de extensão).

Para evitar o aumento exagerado, e também considerando as inovações no ensino,
transformamos em optativas algumas UCs que eram antes obrigatórias. Foram
adequadas as cargas horárias e ementas de UCs, além de incluir novas UCs. Para
evitar que haja a necessidade de oferecer UCs presenciais em turno oposto ao principal
de ingresso, passamos a oferecer algumas UCs como 100% EaD, assim como a UC de
Libras que permanece optativa mas passa a ser oferecida na forma EaD.

São José,  22 de julho de 2022.

Assinatura da Direção do Campus
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