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EDITAL 01/2021/COORDTXT/BNU
Transição Curricular – Semestre 2021.2

A Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa 

Catarina,  Campus  Blumenau,  torna  público,  para  conhecimento  dos  interessados,  as  normas 

gerais  para  o  Processo  de  Migração  de  Estrutura  Curricular  do  Curso  de  Graduação  em 

Engenharia Têxtil para o segundo semestre letivo de 2021.

1. TRANSIÇÃO CURRICULAR

A Câmara de Graduação (CGRAD) aprovou, em 2021, o novo Projeto Pedagógico (PPC) que 

altera a matriz curricular com a criação e supressão de disciplinas, introdução de pré-requisitos 

obrigatórios, modificação de ementas e cargas horárias e criação e regulamentação de atividades 

complementares. A alteração no currículo deu origem ao processo de transição curricular, que é 

o período entre a implementação de uma nova matriz curricular e a extinção da matriz curricular 

do PPC vigente.

Neste período de transição curricular, a oferta das disciplinas da matriz curricular em extinção 

ocorrerá da seguinte maneira durante esse período detransição:

2021.1: serão ofertadas disciplinas da segunda até a décima fase do currículo em extinção;

2021.2: serão ofertadas disciplinas da terceira até a décima fase do currículo em extinção;

2022.1: serão ofertadas disciplinas da quarta até a décima fase do currículo em extinção;

2022.2: serão ofertadas disciplinas da quinta até a décima fase do currículo em extinção;

2023.1: serão ofertadas disciplinas da sexta até a décima fase do currículo em extinção;

2023.2: serão ofertadas disciplinas da sétima até a décima fase do currículo em extinção;

2024.1: serão ofertadas disciplinas da oitava até a décima fase do currículo em extinção;
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2024.2: serão ofertadas disciplinas da nona e décima fases do currículo em extinção;

2025.1: serão ofertadas disciplinas da décima fase do currículo em extinção;

2025.2: serão ofertadas apenas disciplinas da nova matriz curricular. O currículo 2014/1 será 

extinto.

2. DA REALIZAÇÃO

A  realização  da  migração  será  dada  de  forma  voluntária  pelo  discente  regularmente 

matriculado no curso de Engenharia Têxtil, tendo o direito de escolher migrar ou não para a 

nova matriz curricular.

Todos os discentes do curso de Graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal de 

Santa  Catarina,  Campus  Blumenau, vinculados ao  antigo  currículo, que optarem pela 

migração para a nova  estrutura  curricular, terão suas solicitações atendidas através da 

modalidade de Mudança de Estrutura Curricular.

Todos os discentes que migrarem para a nova Estrutura Curricular manterão: 

I – o Número de Matrícula;

II– o Histórico;

III– o Índice de Aproveitamento Acadêmico (IAA).

Durante a transição curricular, podem ocorrer as seguintes situações:

I. Permanência do(a) acadêmico(a) no currículo em extinção;

II. Migração do(a) acadêmico(a) para o novo currículo.
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A migração é a mudança do(a) acadêmico(a) do currículo em extinção para o novo currículo. 

Poderá ser feita de duas formas:

I. Opcional: por meio de preenchimento de Requerimento de Migração (Anexo I), que 

expressa a intenção de migração para a nova matriz curricular;

II. Obrigatória: quando a disciplina do currículo em extinção não for mais ofertada e não 

houver equivalente na nova matriz curricular; ou após trancamento de matrícula ou abandono, 

por retorno do acadêmico(a) ao curso sem ter cursado disciplinas extintas.

III. Ingresso automático do estudante na matriz curricular nova: o ingresso automático 

ocorrerá por meio de processos seletivos como vestibulares, SISU, transferências e reabertura e 

reingresso.

3. MATRIZ CURRICULAR 2014.1 ATUALIZADA EM 2017

O(a) acadêmico(a) que optar por permanecer no currículo em extinção, deverá ter ciência de que 

o fará por meio de uma matriz curricular adaptativa. A adptação da matriz curricular 2014.1, 

atualizada em 2017 e com nova adaptação em 2021, é necessária para que seja possível a oferta 

das disciplinas para os discentes. Esta matriz adaptativa será apresentada aos acadêmicos após 

aprovação nas instâncias superiores da UFSC.

4. PROCEDIMENTOS

Os(as) acadêmicos(as) que migrarem para o currículo novo, deverão entregar o requerimento de 

migração (Anexo I) até o dia 17/09/2021, conforme cronograma deste edital, na secretaria do 

curso, ou para o e-mail: textil.bnu@contato.ufsc.br.

mailto:textil.bnu@contato.ufsc.br
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Os(as) acadêmicos(as) que não desejam migrar para o currículo novo, deverão entregar o termo 

de anuência (Anexo II) até o dia 17/09/2021, conforme cronograma deste edital, na secretaria do 

curso, ou para o e-mail: textil.bnu@contato.ufsc.br. 

5. CRONOGRAMA

Data Atividade

23/08/2021 Divulgação do Edital

24/08/2021 a 10/09/2021 Período  de  esclarecimento  do  processo  de  migração  curricular 

pela Coordenação de Curso.

17/09/2021 Data final para entrega da documentação

(Requerimento de Migração e Termo de Anuência)

De 20 a 24/09/2021 Cadastro no CAGR

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao assinar o requerimento de migração curricular (Anexo I), o(a) acadêmico(a) se declara 

ciente de que a migração não poderá ser revertida.

Ao assinar o termo de anuência para permanecer no currículo em extinção (Anexo II), o(a) 

acadêmico(a) se declara ciente de que não poderá solicitar migração para o novo currículo 

futuramente.

Os(as) acadêmicos(as) que permanecerem no currículo em extinção deverão concluir as

mailto:textil.bnu@contato.ufsc.br
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disciplinas que serão suprimidas, no prazo estabelecido pela proposta de transição curricular.

Em caráter excepcional, disciplinas do currículo em extinção poderão ser oferecidas em uma

turma especial, de acordo com a demanda e possibilidades da instituição.

Casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

Blumenau, 23 de agosto de 2021

Prof.ª Dr.ª Catia Rosana Lange de Aguiar

Coordenadora do Curso                                             
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ANEXO I
REQUERIMENTO DE MIGRAÇÃO CURRICULAR

Eu,______________________________________________________________,  portador  do 

documento de identidade________________, matriculado(a) sob número _______________no Curso 

de Graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), solicito migrar 

para o novo Projeto Pedagógico do Curso, aprovado pela Câmara de Graduação (CGRAD), a partir do 

segundo semestre de 2021.

Declaro que tenho conhecimento do currículo novo do curso, da criação e supressão de disciplinas, da 

introdução de pré-requisitos obrigatórios, da modificação de ementas e carga horária e da criação de 

atividades complementares.

Declaro,  também, que estou ciente de que uma vez deferido meu pedido de migração para o novo 

currículo, não poderei solicitar retorno ao currículo antigo.

Blumenau, _____ de __________________ de 2021

_______________________________________________________

Assinatura do(a) acadêmico(a)
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ANEXO II
TERMO DE ANUÊNCIA

Eu,______________________________________________________________,  portador  do 

documento de identidade________________, matriculado(a) sob número _______________no Curso 

de Graduação em Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), declaro que 

estou ciente que permanecerei cursando o currículo do referido curso, que gradualmente será extinto a 

partir do primeiro semestre de 2021. 

Declaro,  também,  que  estou  ciente  de  que  poderão  ocorrer  alterações  na  matriz  curricular  2014.1, 

atualizada em 2017.

Blumenau, _____ de __________________ de 2021

_______________________________________________________

Assinatura do(a) acadêmico(a)
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