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Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais

IFSULDEMINAS - Campus Machado

Rodovia Machado Paraguaçu, Santo Antonio, MACHADO / MG, CEP 37.750-000 - Fone: (35) 3295-9700

RETIFICACAO Nº1/2022/MCH-CCA/MCH-DEN/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

28 de março de 2022 

Prezadas professoras Dalilla Rezende e Aline Manke,

Na oportunidade em que vos cumprimento solicito, mui respeitosamente e em nome do Colegiado do curso de

Pós-graduação em Educação Inclusiva, os encaminhamentos necessários para a re ficação de um trecho do item

7.3, p. 23, do Projeto Pedagógico do Curso do curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Inclusiva,

conforme ata de reunião ordinária realizada em 21/03/2022, em anexo, que aqui transcrevo: 

Onde se lê:

“Poderá ser realizado individualmente ou em grupo de três (3) até 5 (cinco) discentes do curso, sob a orientação

de um professor, do curso ou convidado externo conforme ar go nº 47 da Resolução CONSUP/IFSULDEMINAS nº

109/2021, com previsão de término para o úl mo módulo cursado e após ter o discente, sido aprovado em todas

as disciplinas. Para o curso em questão, os discentes deverão elaborar um ar go cien fico a ser apresentado a

uma banca examinadora’.

Leia-se:

“Poderá ser realizado individualmente, em duplas ou em grupo de três (3) até 5 (cinco) discentes do curso, sob a

orientação de um professor, do curso ou convidado externo conforme ar go nº 47 da Resolução

CONSUP/IFSULDEMINAS nº 109/2021, com previsão de término para o último módulo cursado e após ter o

discente, sido aprovado em todas as disciplinas. Para o curso em questão, os discentes deverão elaborar um

produto educacional que poderá ser:

1. ar go cien fico ou relato de experiência, contemplando tópicos estudados no curso, a ser apresentado a uma

banca examinadora presencial ou remota;

2. ar go cien fico ou relato de experiência, contemplando tópicos estudados no curso, apresentado em

Congresso, Simpósio ou similares da área ou correlatas

3. ar go ou capítulo de livro, contemplando tópicos estudados no curso, com submissão aprovada por comitê

cien fico ou banca examinadora; ou publicado em revistas com corpo editorial, classificadas por associações

científicas, indexadas, referendadas pelo Colegiado do Curso ou;

4. apresentação de trabalho desenvolvido no âmbito da Pós, com temá ca per nente ao curso, apresentado em

Congresso, Simpósio ou similares - da área ou correlatas - com publicação de resumo e/ou resumo expandido”.

Desde já agradeço pela atenção e pelas providências e disponibilizo-me para esclarecimentos, se necessário.

Cordialmente,
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ATA Nº41/2022/MCH-CCA/MCH-DEN/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS

ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA

Às 15h30, do dia vinte e um do mês de março de dois mil e vinte e dois, deu-se início à 1a Reunião Ordinária do 

Colegiado do Curso de Pós-graduação Lato Sensu em Educação Inclusiva. Estavam presentes: as professoras 

Gisele Fernandes Loures, que presidiu a reunião, Letícia Gomes de Morais Amaral, Maria Lúcia de Queiroz 

Guimarães Hernandes; professor Matheus Eloy Franco; a estudante Geiziane Fonseca Lopes e o estudante 

Wesley Ribeiro de Morais. A reunião teve duração de duas horas, aconteceu remotamente, por aplicativo Meet, 

na sala: :https://meet.google.com/tnf-jhbv-dzy e foi gravada. O primeiro ponto apresentado foi a eleição de 

representantes discentes para o Colegiado do curso. A coordenadora explicou que o processo eleitoral foi 

realizado conforme trâmites acordados com os estudantes, que apresentaram candidatura e proposta em 

reunião discente amplamente divulgada, realizada em 18/03/2022, com votação on-line pelo ambiente Moodle 

por um período de 48h, entre 19 e 20/03/2022. Toda a organização do processo eleitoral discente foi conduzido 

em caráter emergencial pela coordenação do curso e está gravado e disponível para livre acesso da 

comunidade acadêmica pelo AVA. O pleito teve três candidatos e o seguinte resultado: TITULAR: GEIZIANE 

FONSECA LOPES - 74 votos; SUPLENTE: WESLEY RIBEIRO DE MORAIS - 55 votos, TERCEIRO 

CANDIDATO: SIDNEY MORENO PINHEIRO - 14 VOTOS e VOTOS NULOS/BRANCOS - 3. A pauta foi 

apreciada e aprovada ad referendum por unanimidade pelos presentes. O segundo tópico tratado foi 

providências para a correção das orientações para a realização dos trabalhos de conclusão de curso (TCC) na 

Pós-graduação Lato Sensu em Educação Inclusiva. A partir de uma revisão do Projeto de curso em execução, 

RESOLUÇÃO 145/2021/CONSUP/IFSULDEMINAS. O Colegiado de curso recomendou e deliberou, por 

unanimidade, o encaminhamento às instâncias cabíveis do pedido de correção do tópico 7.3, p. 23, do referido 

documento. Onde se lê:

“Poderá ser realizado individualmente ou em grupo de três (3) até 5 (cinco) discentes do curso, sob a orientação 

de um professor, do curso ou convidado externo conforme artigo nº 47 da Resolução 

CONSUP/IFSULDEMINAS nº 109/2021, com previsão de término para o último módulo cursado e após ter o 

discente, sido aprovado em todas as disciplinas. Para o curso em questão, os discentes deverão elaborar um 

artigo científico a ser apresentado a uma banca examinadora’. 

Leia-se:

“Poderá ser realizado individualmente, em duplas ou em grupo de três (3) até 5 (cinco) discentes do curso, sob 

a orientação de um professor, do curso ou convidado externo conforme artigo nº 47 da Resolução 

CONSUP/IFSULDEMINAS nº 109/2021, com previsão de término para o último módulo cursado e após ter o 

discente, sido aprovado em todas as disciplinas. Para o curso em questão, os discentes deverão elaborar um 

produto educacional que poderá ser: 

1. artigo científico ou relato de experiência, contemplando tópicos estudados no curso, a ser apresentado a 
uma banca examinadora presencial ou remota; 

2. artigo científico ou relato de experiência, contemplando tópicos estudados no curso, apresentado em 
Congresso, Simpósio ou similares da área ou correlatas

3. artigo ou capítulo de livro, contemplando tópicos estudados no curso,  com submissão aprovada por 
comitê científico ou banca examinadora; ou publicado em revistas com corpo editorial, classificadas por 
associações científicas, indexadas, referendadas pelo Colegiado do Curso ou;



4. apresentação de trabalho desenvolvido no âmbito da Pós, com temática pertinente ao curso, apresentado 
em Congresso, Simpósio ou similares - da área ou correlatas - com publicação de resumo e/ou resumo 
expandido”.

Em seguida, o Colegiado construiu, deliberou e aprovou por unanimidade o fluxo de planejamento de 

disciplinas e implementação de objetos educacionais para a oferta conteúdos e atividades no âmbito do curso,  

estabelecido os seguintes critérios e fluxograma:

1. As disciplinas serão planejadas e ofertadas de acordo com os normativos institucionais e orientações do 
PPC do curso.

2. Todo material deverá ser entregue pela postagem na pasta da disciplina, no drive institucional do curso. 
3. O curso observará sistema de atividades intercaladas - atividades abertas e fechadas entre disciplinas; 

webconferências ou lives também intercaladas. Negociações possíveis para viabilizar ações 
pedagógicas. 

4. São documentos obrigatórios para o planejamento e implementação das disciplinas no âmbito do curso:

a. Plano instrucional - conforme orientações da equipe de EaD institucional 
b. Plano de curso com cronograma da disciplina - Conforme modelo institucional. Anexado ao Moodle na 

Aba inicial da disciplina. 
c. Plano de tutoria - Coluna anexada ao documento de orientações semanais contendo orientações e 

critérios de correção, bem como atividades cabíveis aos tutores na semana de atividades. O registro das 
orientações pode ser viabilizado de outra maneira pelo ofertante da disciplina.

d. Atividades, avaliativas ou não, com gabarito ou chaves de resposta e orientações e critérios de correção 
para tutoria. 

e. Guia da disciplina - modelo fornecido pela coordenação de curso. Documento anexado à aba inicial da 
disciplina. 

f. Orientações da semana modelo fornecido pela coordenação de curso. Documento anexado à aba inicial 
da disciplina. 

g. Modelo de unidade/semana de conteúdos - Modelo referencial de unidade lecionada, com modulação de 
conteúdos em EaD. 

5. A entrega do Plano de ensino deverá ocorrer em até 21 dias antes do início da disciplina.
6. A entrega de plano de tutoria deverá ocorrer em até 15 dias antes do início da disciplina. Recomenda-se 

que o plano de tutoria seja construído colaborativamente, a partir de uma reunião com o corpo de tutoria 
antes do início da disciplina, com critérios de correção de atividades e orientações discentes registradas 
no plano instrucional ou nas orientações semanais para atividades avaliativas. 

7. A entrega de guia da disciplina a ser postada no AVA para os estudantes deverá ser feita 15 dias antes 
do início da disciplina. 

8. A entrega de materiais em áudio e vídeo deverá ocorrer até 15 dias antes do início da semana letiva .
9. O preenchimento do mapa instrucional  deverá ser feito até 7 dias antes do início da semana letiva 

10. A tradução/interpretação de materiais em áudio e vídeo será feita até 7 dias antes da semana letiva pela 
tradutora e intérprete de LIBRAS do curso, Kamilla Liberato.

11. A edição de vídeos será realizada em  até 2 dias antes do início da semana letiva pela professora Letícia 
Amaral.

12. A entrega das Orientações da semana deve acontecer 7 dias antes do início da semana letiva ou pelo 
preenchimento do mapa instrucional observando o mesmo prazo. 

13. A entrega de materiais e atividades semanais deve acontecer 7 dias antes do início da semana letiva.
14. A postagem do conteúdo da semana letiva deverá ser realizada pelo designer instrucional em até  2 dias 

antes do início da semana letiva.
15. A conferência do conteúdo pelo docente da disciplina ocorrerá em até  1 dia antes do início da disciplina.
16. A abertura das semanas letivas será às terças-feira, até 23h59.
17. O fechamento da semana será às  quartas-feira, às 23h59.
18. Prorrogações de atividades devem ser analisadas com os professores da disciplina.

Observando os normativos institucionais e orientações do PPC do curso, o colegiado também deliberou e 

aprovou, por unanimidade, o seguinte sistema avaliativo para o curso: 

1. Mínimo de 2 atividades avaliativas com valor igual ou inferior a 50% do valor da nota da disciplina.
2. Atividades avaliativas semanais, sendo intercaladas entre fechadas e abertas em caso de ofertas de 

disciplinas concomitantes. Na mesma semana, não poderão ocorrer duas avaliações abertas na mesma 
disciplina. 

3. Ao valorar as atividades, o professor deverá utilizar base 10,0 para o sistema avaliativo e observar que o 
Moodle não lê nota quebrada (ex. 0,5).

Quanto ao processo de recuperação, o colegiado deliberou pela aplicação de recuperações paralelas a critério 

do docente ministrante ao longo da disciplina e recomendou a implementação de sistema de prova final ao fim 
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Despacho:Despacho:

Prezada Diretora de Desenvolvimento Educacional IFSULDEMINAS/Machado, Encaminho solicitação de re ficação de PPC - Pós-
graduação em Educação Inclusiva para as devidas providências junto aos setores cabíveis. Atenciosamente,

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Gisele Fernandes Loures, CCPGEINCL. - MCH - MCH-CCA, MCH - MCH-CCA, em 28/03/2022 21:54:57.

Cópia de despacho #204403 digital impresso por Iracy Lima (84799498649) em 11/05/2022 07:58.

 

 



Ministério da Educação
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OFÍCIO Nº1/2022/MCH-DDE/MCH-DG/MCH/IFSULDEMINAS
29 de março de 2022 

A Senhora Sindynara Ferreira

Presidente da CAPEPI

Assunto: Retificação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação InclusivaAssunto: Retificação do Projeto Pedagógico do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Inclusiva

Prezada Presidente,

                Mediante a manifestação do Colegiado Acadêmico do curso de pós-graduação em Educação Inclusiva,
gostaria de solicitar a análise da possibilidade de re ficação  de um trecho do item 7.3, p. 23, do PPC do referido
curso, a saber:

                  Onde se lê: “Poderá ser realizado individualmente ou em grupo de três (3) até 5 (cinco) discentes do
curso, sob a orientação de um professor, do curso ou convidado externo conforme ar go nº 47 da Resolução
CONSUP/IFSULDEMINAS nº 109/2021, com previsão de término para o úl mo módulo cursado e após ter o
discente, sido aprovado em todas as disciplinas. Para o curso em questão, os discentes deverão elaborar um artigo
científico a ser apresentado a uma banca examinadora’.

                           Leia-se: “Poderá ser realizado individualmente, em duplas ou em grupo de três (3) até 5 (cinco)
discentes do curso, sob a orientação de um professor, do curso ou convidado externo conforme ar go nº 47 da
Resolução CONSUP/IFSULDEMINAS nº 109/2021, com previsão de término para o úl mo módulo cursado e após
ter o discente, sido aprovado em todas as disciplinas. Para o curso em questão, os discentes deverão elaborar um
produto educacional que poderá ser:
            1. ar go cien fico ou relato de experiência, contemplando tópicos estudados no curso, a ser apresentado a
uma banca examinadora presencial ou remota;
          2. ar go cien fico ou relato de experiência, contemplando tópicos estudados no curso, apresentado em
Congresso, Simpósio ou similares da área ou correlatas
           3. ar go ou capítulo de livro, contemplando tópicos estudados no curso, com submissão aprovada por
comitê cien fico ou banca examinadora; ou publicado em revistas com corpo editorial, classificadas por
associações científicas, indexadas, referendadas pelo Colegiado do Curso ou;
           4. apresentação de trabalho desenvolvido no âmbito da Pós, com temá ca per nente ao curso,
apresentado em Congresso, Simpósio ou similares - da área ou correlatas - com publicação de resumo e/ou
resumo expandido”.

                              Desde já agradeço pela atenção e pelas providências e disponibilizo-me para esclarecimentos, se
necessário.

Aline Manke Nachtigall
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Despacho:Despacho:

Prezada Presidente da CAPEPI, encaminho solicitação de re ficação de PPC - Pós-graduação em Educação Inclusiva para análise e
posteriores providências junto aos setores cabíveis. Atenciosamente

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Aline Manke Nachtigall, DIRETOR - MCH - MCH-DDE, MCH - MCH-DDE, em 29/03/2022 13:24:40.
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Despacho:Despacho:

Boa tarde! Segue pauta para o Conselho Superior (CONSUP) que foi aprovada na reunião do Colegiado de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação (CEPE) no dia 20/04/2022. Trata-se de uma re ficação do item 7.3 da Resolução do CONSUP nº 145/2021
que trata do curso de Especialização em Educação Inclusiva. Muito obrigada.

Assinatura:Assinatura:

Despacho assinado eletronicamente por:

Sindynara Ferreira, PRO-REITOR - IFSULDEMINAS - PPPI, IFSULDEMINAS - CEPE, em 27/04/2022 14:10:48.
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