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Identificação do ProjetoIdentificação do Projeto

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

Nome do CursoNome do Curso Curso Técnico em Mecânica

ModalidadeModalidade Subsequente (Presencial)

NívelNível Técnico

CampusCampus Campus Avançado Três Corações

CoordenadorCoordenador Lourdes Aparecida Ribeiro

DataData Alterações PropostasAlterações Propostas

05/10/2005/10/20

1. Matriz Curricular: diminuição da quan dade de disciplinas, buscando o mizar os
conteúdos e melhorar processo ensino e aprendizagem. 

2. Atualização do ementário e referências bibliográficas.

3. Adequação da Carga Horária para a inserção de CH a distância.

4. Inclusão do item Sustentabilidade (Green Metric).

5. Atualização no perfil do curso para tratar de Industria 4.0 e inclusão da mulher na
Mecânica.

6. Redução da carga horária de estágio obrigatório. 

DataData JustificativaJustificativa

28/09/2020

As alterações realizadas e suas respectivas justificativas são apresentadas a seguir:

1. Matriz curricular:1. Matriz curricular:

Uma grande mudança foi realizada na matriz curricular buscando diminuir o
número de disciplinas por módulos e inserir parte de carga horária em EaD.
Algumas disciplinas foram extintas, como Matemática e Ética, seus conteúdos
foram distribuídos dentro das outras disciplinas, deixando algo mais contextualizado
ao curso.
Algumas disciplinas foram unidas de forma a deixar a carga horária propícia para a
parte prática e também parte em EaD como Práticas Industriais e Gestão da
Manutenção. 
Disciplinas foram criadas para atender demandas do mundo de trabalho e
egressos trazendo um perfil mais atualizado ao curso, ligado ao universo 4.0 como
Automação. 

2. 2. Referências bibliográficasReferências bibliográficas: Todas as referências bibliográficas foram revisadas na
seguinte ordem: títulos existentes na biblioteca física do campus; seguido de títulos
existentes na biblioteca virtual, e por último, títulos com possibilidade de compra.
3. Perfil do egresso3. Perfil do egresso: Atualização do perfil do egresso de acordo com o Catálogo Nacional de

Cursos (2016) e também com as ações coerentes ao mundo do trabalho.

4. Disciplinas com Carga Horária  EaD4. Disciplinas com Carga Horária  EaD : Inserido texto referente a forma de tratamento e
desenvolvimento das disciplinas que utilizam da possibilidade de EaD, conforme
Resolução Nº 64/2016, de 14 de Setembro de 2016.
5. Texto em geral: 5. Texto em geral: Foi revisado todo o texto, atualizando os itens referentes a setores do
campus  (biblioteca, infraestrutura, secretaria, etc) e demais dados.
6. Inserção do texto referente a Sustentabilidade (6. Inserção do texto referente a Sustentabilidade ( Green Metric):Green Metric): texto inserido no item
10.1.1.
7. Revisão do perfil do curso e do egresso7. Revisão do perfil do curso e do egresso :: criou-se um perfil de curso que atende a
demanda local, sem perder de vista o mundo do trabalho e suas inovações. Também
alterou-se disciplinas e perfis de modo a incentivar o ingresso de mulheres nesta área. 
8. Redução de carga horária de estágio obrigatório8. Redução de carga horária de estágio obrigatório :: uma vez que o CREA não exige mais o
cumprimento de determinada carga horária de estágio para Técnico em Mecânica, a carga
horária foi readequada para 120 horas, padrão do campus. 



DataData Reunião Colegiado de CursoReunião Colegiado de Curso

01/10/2020 Aprovado pelo Colegiado de Curso. 

DataData CADEMCADEM

06/10/2020
Aprovado pela CADEM.

Sugestão de destacar a questão de inclusão da mulher na área de Mecânica.

Data Data CAMENCAMEN

04/11/2020

Aprovado pela CAMEN

Página 20 §4º§4º corrigido erro digitação: "IFSULDEMINAS".

A somatória da carga horária das disciplinas e componentes curriculares que compõem a
matriz está correta e corresponde a carga horária total definida no curso. No campus

Avançado Três Corações as aulas tem duração padrão de 45 minutos.

Acrescentada a palavra "optativa" na ementa da disciplina LIBRAS. Não há pré-requisitos
para as disciplinas do curso.

Acrescentada a frase "Em todas as disciplinas ofertadas a carga horária prevista para aulas

práticas e teóricas será definida nos respectivos planos de ensino."

Correção da nota de rodapé 1: Resolução do Consup 120/2016. Carga horária EaD está

especificada em matriz e ementários.

DataData CEPECEPE

23/11/2020

1. Correção carga horária total do curso: 1350h

2. Correção ortográfica e digitação.

3. Acréscimo referência complementar na disciplina Desenho Técnico.

4. Revisão na formatação das bibliografias.

5. Destaque nas disciplinas que tratam do tema sustentabilidade no item 10.1.1.

6. Correção erro de digitação.

7. Padronização na formatação (fontes e espaçamentos).

8. Revisão gramatical (crase e vírgula).

9. Não consta mais entre os colaboradores.

10. Conteúdo das disciplinas Matemática será trabalhado em disciplinas como Resistência
dos Materiais, Metrologia, entre outras e será contextualizado de acordo com as

necessidade dos alunos e professores. Notou-se que nos anos em que o PPC anterior foi
executado houve muita resistência dos alunos com relação ao conteúdo de matemática

sendo aplicado isoladamente.

11. O incentivo a participação das mulheres na área de mecânica também foi abordado no
perfil profissional, conforme sugestão do GT.

Data Data CONSUPCONSUP
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