
Anexo I 
Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos do IFSULDEMINAS 

Identificação do Projeto 
(O PPC com as alterações propostas deverá acompanhar este anexo) 

Nome do Curso Enfermagem 
Modalidade Subsequente 
Nível Técnico 
Campus Passos  
Coordenador Fernanda Mateus Queiroz Schmidt 

Data Alterações Propostas  
(Registrar resumidamente apenas os tópicos e informações relevantes) 

08/10/
2020 

1) Alteração no Item 2- Dados gerais do curso 
Redução na oferta de vagas anuais, passando de 35 para 25 alunos ingressantes. 
 

Justificativas 
1) Devido à Pandemia, os estágios supervisionados dos estudantes do Curso Técnico em 
Enfermagem não estão sendo realizados, resultando em um acúmulo importante dessas 
atividades a serem cumpridas após o retorno do ensino presencial. Saliento ainda que, para 
que os estágios sejam reiniciados, os campos de estágio (unidades de saúde, hospitais etc) 
certamente farão a liberação gradativamente e permitirão o acesso somente a grupos 
pequenos de estudantes. Com isso, vislumbramos um atraso, acúmulo e lentidão no 
cumprimento de toda a carga horária de atividades de estágio supervisionado para os 
estudantes das turmas vigentes e, com certeza, também para a turma de ingressantes de 
2021. Reduzindo o número de vagas para os ingressantes, serão menos estudantes para a 
realização de estágios supervisionados, o que auxiliará na organização e cumprimento 
dessas atividades. 

 
Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

09/10/
2020 Realizada atualização da ficha técnica do PPC, conforme solicitação do CADEM.  

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

29/10/
2020 

 
Realizadas todas as revisões e adequações estruturais na apresentação do PPC, conforme 
solicitação do GT da CAMEN.  
 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

23/11/
2020 

Realizadas as revisões e adequações estruturais na apresentação do PPC, conforme 
solicitação do GT do CEPE. Será realizada revisão da formatação geral do documento 
após a aprovação do mesmo pelo CEPE. 
 
 

Data Deliberações do CONSUP 



 

 
 
 
 

Passos, 23 de Novembro de 2020. 

       
Fernanda Mateus Queiroz Schmidt 

 Coordenadora do curso 
 


