ROTEIRO BÁSICO PARA A REALIZAÇÃO DOS CURSOS A SEREM APOIADOS
PELA SBI

INFORMAÇÃO
1-Nome do Curso e Área do
Conhecimento
2-Justificativa
3-Histórico da Instituição
4-Objetivos
5-Público-alvo

6-Concepção do Programa

7- Coordenação
8-Carga Horária

9-Período
10-Conteúdo Programático

11-Corpo docente

12-Metodologia
13-Interdisciplinaridade

14-Infra-estrutura Física

DETALHAMENTO
Identificação do curso, área de conhecimento a
que pertence
Razões que deram origem à criação do programa,
contribuição para o desenvolvimento regional.
Descrever a experiência da Instituição na
realização destes cursos.
Explicitar os objetivos do curso: geral e
específico.
Definição do público-alvo e a contribuição que
pretende dar em termos de competências e
habilitações aos egressos.
Aspectos fundamentais que nortearam a criação
do Curso em termos de inserção no contexto
global e das principais abordagens teóricopráticas pretendidas, alem dos aspectos de
inovação introduzidos no curso. Descrever as
parcerias firmadas com outras organizações para
desenvolvimento do curso.
Indicação do nome, titulação, anexo CV Lattes.
Indicação da carga horária total em sala de aula,
em atividades práticas, individuais, em grupo e
no trabalho de conclusão do curso.
Indicar o período de duração do curso-início e
fim- e o turno, com a carga horária por turno.
Relacionar os módulos e as disciplinas com a
respectiva carga horária. Descrever a ementa da
disciplina e a bibliografia básica
Indicação do nome e da titulação de cada
integrante do Corpo Docente, experiência
acadêmica, pequeno CV quando se tratar de
convidados estrangeiros
Relacionar os recursos metodológicos a serem
empregados no curso.
Descrever as atividades interdisciplinares
desenvolvidas, a forma de realização e os
resultados alcançados ou pretendidos
Relacionar as condições de infra-estrutura física
e demais instalações asseguradas aos professores
e alunos do curso proposto.

15-Critério de seleção e
numero de vagas
16-Sistema de avaliação
17-Controle de freqüência
18-Certificação

19-Relatório circunstanciado

Critério de seleção dos alunos e pré-requisito
para ingresso no curso e o número de vagas
oferecidos
Indicação da forma de avaliação do desempenho
dos alunos
Freqüência mínima exigida
Instituição que irá chancelar o certificado e o
numero de créditos a serem fornecidos para cada
pós-graduação
O Coordenador do Curso deverá realizar um
relatório do desenvolvimento das atividades do
curso e dos resultados alcançados, permitindo
uma análise quanto à qualidade di curso e sua
contribuição para o desenvolvimento do aluno e
contribuição a sua formação, bem como para sua
dissertação

