FORMULÁRIO C
CADASTRAMENTO DOS CURSOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ANÁLISE DO PERFIL DE FORMAÇÃO DO EGRESSO
Este formulário refere-se art. 13 do Anexo III da Resolução n°1.010, de 22/08/2005, e deve ser usado para a
formalização da análise do perfil de formação do egresso. Neste formulário deve ser caracterizada a correlação entre
atribuição de atividades para o egresso e a respectiva atribuição de competências de âmbito de abrangência do seu
campo de atuação profissional, ambas as atribuições derivadas do perfil de formação do egresso explicitado no
projeto pedagógico do curso concluído.

INDICAR AQUI O CURSO CONCLUIDO

CARACTERIZAÇÃO DA
FORMAÇÃO
DISCIPLINA E ATIVIDADES

1

CARGA
HORÁRIA

CARACTERIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES
Tópico codificados na Tabela II no
âmbito do campo de atuação profissional

2

Atividades codificadas na
Tabela I

Codificação

Tópicos

Codificação

Tópicos

3

4

5

6

7.INDICAR AQUI O TÍTULO PROFISSIONAL
Conforme Resolução n°473, 26/11/2002.

Engenheiro Agrônomo (código 311-02-00)

NOTAS PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

A - Discriminar na coluna 1 as disciplinas e atividades acadêmicas cursadas que contribuem para a formação
profissional do egresso.
B - Informar na coluna 2 a carga horária total da respectiva disciplina ou atividade acadêmica./
C - Nas colunas 3 e 4 – Caracterizar, mediante a codificação estabelecida no Anexo II da Res. n°1010, de 22/08/2005,
para cada disciplina ou atividade acadêmica, isoladas ou agrupadas de maneira coerente, os tópicos do campo de
atuação profissional cobertos na formação do egresso, que lhe proporcionarão atribuição de competências.
D - Nas colunas 5 e 6 – Caracterizar, mediante a codificação estabelecida no Anexo I da Res. n°1010, de 22/08/2005,
para cada disciplina ou atividade acadêmica, isoladas ou agrupadas de maneira coerente, os tópicas das atividades
profissionais cobertos na formação do egresso, que tenham conexão com as respectivas competências indicadas nas
colunas 3 e 4.
E - Na coluna 7 – Indicar a atribuição do título profissional, mediante a codificação na Resolução n°473, de
26/11/2002.

