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RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, 
DE 1º DE JULHO DE 2015 

Define as Diretrizes
Curriculares Nacionais
para a formação inicial
em nível superior (cursos
de licenciatura, cursos de
formação pedagógica
para graduados e cursos
de segunda licenciatura)
e para a formação
continuada.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 
19 DE FEVEREIRO DE 2002

Institui a duração e a carga
horária dos cursos de licenciatura,
de graduação plena, de formação
de professores da Educação
Básica em nível superior.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 
18 DE FEVEREIRO DE 2002

Institui Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura,
de graduação plena.



RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 19 
DE FEVEREIRO DE 2002

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação
de Professores da Educação Básica, em nível
superior, em curso de licenciatura, de graduação
plena, será efetivada mediante a integralização
de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas)
horas, nas quais a articulação teoria-prática
garanta, nos termos dos seus projetos
pedagógicos, as seguintes dimensões dos
componentes comuns:

• I - 400 (quatrocentas) horas de prática como 
componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso;

• II - 400 (quatrocentas) horas de estágio 
curricular supervisionado a partir do início 
da segunda metade do curso;

• III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas 
para os conteúdos curriculares de natureza 
científico-cultural;

• IV -200 (duzentas) horas para outras formas 
de atividades acadêmico-científico-
culturais.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, 
DE 1º DE JULHO DE 2015 

Art. 13. Os cursos de formação inicial de professores para a educação
básica em nível superior, em cursos de licenciatura, organizados em áreas
especializadas, por componente curricular ou por campo de conhecimento
e/ou interdisciplinar, considerando-se a complexidade e
multirreferencialidade dos estudos que os englobam, bem como a
formação para o exercício integrado e indissociável da docência na
educação básica, incluindo o ensino e a gestão educacional, e dos
processos educativos escolares e não escolares, da produção e difusão do
conhecimento científico, tecnológico e educacional, estruturam-se por
meio da garantia de base comum nacional das orientações curriculares.

• § 1º Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três mil
e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com
duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos,
compreendendo:

• I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
distribuídas ao longo do processo formativo;

• II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na
área de formação e atuação na educação básica, contemplando
também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto
de curso da instituição;

• III - pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às
atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos
incisos I e II do artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de
curso da instituição;

• IV - 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes,
conforme núcleo definido no inciso III do artigo 12 desta Resolução,
por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão
e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da
instituição.



RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 19 
DE FEVEREIRO DE 2002

Art. 11. Os critérios de organização da matriz 
curricular, bem como a alocação de tempos e 
espaços curriculares se expressam em eixos em 
torno dos quais se articulam dimensões a serem 
contempladas, na forma a seguir indicada:

• I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de
conhecimento profissional;

• II - eixo articulador da interação e da
comunicação, bem como do desenvolvimento
da autonomia intelectual e profissional;

• III - eixo articulador entre disciplinaridade e
interdisciplinaridade;

• IV - eixo articulador da formação comum com
a formação específica;

• V - eixo articulador dos conhecimentos a
serem ensinados e dos conhecimentos
filosóficos, educacionais e pedagógicos que
fundamentam a ação educativa;

• VI - eixo articulador das dimensões teóricas e
práticas.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, 
DE 1º DE JULHO DE 2015 

Art. 12. Os cursos de formação inicial, 
respeitadas a diversidade nacional e a 
autonomia pedagógica das instituições, 
constituir-se-ão dos seguintes núcleos: 

• I - núcleo de estudos de formação geral, 
das áreas específicas e interdisciplinares, 
e do campo educacional, seus 
fundamentos e metodologias, e das 
diversas realidades educacionais;

• II - núcleo de aprofundamento e 
diversificação de estudos das áreas de 
atuação profissional, incluindo os 
conteúdos específicos e pedagógicos, 
priorizadas pelo projeto pedagógico das 
instituições, em sintonia com os sistemas 
de ensino ;

• III - núcleo de estudos integradores para 
enriquecimento curricular.



RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 19 
DE FEVEREIRO DE 2002

Art. 6º - § 3º A definição dos conhecimentos
exigidos para a constituição de competências
deverá, além da formação específica relacionada às
diferentes etapas da educação básica, propiciar a
inserção no debate contemporâneo mais amplo,
envolvendo questões culturais, sociais, econômicas
e o conhecimento sobre o desenvolvimento
humano e a própria docência, contemplando:

• I - cultura geral e profissional;

• II – conhecimentos sobre crianças,
adolescentes, jovens e adultos, aí incluídas as
especificidades dos alunos com necessidades
educacionais especiais e as das comunidades
indígenas;

• III - conhecimento sobre dimensão cultural,
social, política e econômica da educação;

• IV - conteúdos das áreas de conhecimento que
serão objeto de ensino;

• V - conhecimento pedagógico;

• VI - conhecimento advindo da experiência.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, 
DE 1º DE JULHO DE 2015 

• Art. 13 - § 2º Os cursos de formação deverão
garantir nos currículos conteúdos específicos
da respectiva área de conhecimento ou
interdisciplinares, seus fundamentos e
metodologias, bem como conteúdos
relacionados aos fundamentos da educação,
formação na área de políticas públicas e gestão
da educação, seus fundamentos e
metodologias, direitos humanos, diversidades
étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de
faixa geracional, Língua Brasileira de Sinais
(Libras), educação especial e direitos
educacionais de adolescentes e jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas.

• § 3º Deverá ser garantida, ao longo do
processo, efetiva e concomitante relação entre
teoria e prática, ambas fornecendo elementos
básicos para o desenvolvimento dos
conhecimentos e habilidades necessários à
docência.



RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 19 
DE FEVEREIRO DE 2002

• Art. 1º - Parágrafo único. Os alunos que
exerçam atividade docente regular na
educação básica poderão ter redução da
carga horária do estágio curricular
supervisionado até o máximo de 200
(duzentas) horas.

• Art. 2° A duração da carga horária prevista 
no Art. 1º desta Resolução, obedecidos os 
200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na 
LDB, será integralizada em, no mínimo, 3 
(três) anos letivos.

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, 
DE 1º DE JULHO DE 2015 

• Art. 15. § 7º Os portadores de diploma de
licenciatura com exercício comprovado no
magistério e exercendo atividade docente regular
na educação básica poderão ter redução da carga
horária do estágio curricular supervisionado até o
máximo de 100 (cem) horas.

• Art. 13. 1º Os cursos de que trata o caput terão, no
mínimo, 3.200 (três mil e duzentas) horas de
efetivo trabalho acadêmico, em cursos com
duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4
(quatro) anos.

• § 5º Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em
educação infantil e anos iniciais do ensino
fundamental a serem desenvolvidas em projetos
de cursos articulados, deverão preponderar os
tempos dedicados à constituição de conhecimento
sobre os objetos de ensino, e nas demais
licenciaturas o tempo dedicado às dimensões
pedagógicas não será inferior à quinta parte da
carga horária total.



• O Parecer CNE/CP nº 2/2015 que subsidiou a Resolução das Diretrizes em questão discute a 
definição de Prática como Componente Curricular  citando o Parecer CNE/CES nº 15/2005.

“(...) a prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que
proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de
procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio destas atividades, são colocados em
uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas
diversas atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades caracterizadas
como prática como componente curricular podem ser desenvolvidas como núcleo ou como
parte de disciplinas ou de outras atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter
prático relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos fundamentos
técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do conhecimento. Por sua vez, o
estágio supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a supervisão de
docentes da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em que o estudante
experimenta situações de efetivo exercício profissional. O estágio supervisionado tem o objetivo
de consolidar e articular as competências desenvolvidas ao longo do curso por meio das demais
atividades formativas, de caráter teórico ou prático. ”

PRÁTICA COMO COMPONENTE CURRICULAR



ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS DE 
APROFUNDAMENTO

III - núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular,
compreendendo a participação em:
• a) seminários e estudos curriculares, em projetos de iniciação científica,

iniciação à docência, residência docente, monitoria e extensão, entre
outros, definidos no projeto institucional da instituição de educação
superior e diretamente orientados pelo corpo docente da mesma
instituição;

• b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e
instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes áreas
do campo educacional, assegurando aprofundamento e diversificação de
estudos, experiências e utilização de recursos pedagógicos;

• c) mobilidade estudantil, intercâmbio e outras atividades previstas no PPC;
• d) atividades de comunicação e expressão visando à aquisição e à

apropriação de recursos de linguagem capazes de comunicar, interpretar a
realidade estudada e criar conexões com a vida social.

 Atividades Complementares e/ou Integradoras de Formação


