
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 

Conselho Superior 
Avenida Vicente Simões, 1111 – Bairro Nova Pouso Alegre – 37550-000 - Pouso Alegre/MG 

Fone: (35) 3449-6150/E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br 
 

 

 

Anexo I da resolução Nº 044/2016, de 28 de junho de 2016, que dispõe sobre a alteração da resolução 

037/2015, que dispõe da instrução normativa para alterações dos projetos pedagógicos dos cursos do 

IFSULDEMINAS. 

 
 

Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos de Cursos do IFSULDEMINAS 

Identificação do Projeto 

Nome do Curso Bacharelado em Agronomia 

Modalidade Presencial 

Nível Superior 

Campus Machado 

Coordenador Dalilla Carvalho Rezende 

Data Alterações Propostas 

29/09/20 

 Alterações na carga horária, semestre e ementário de disciplinas; 

 Inserção e remoção de disciplinas;  

 Mudança de nome de disciplinas; 

 Inserção da extensão como componente curricular,  

 Redução da carga horária de Atividades Acadêmico Científicas Complementares; e 

 Adequação da hora-aula de 48 para 45 minutos, de forma que disciplinas com 64, 48 e 

32 horas passam após adequação para 60, 45 e 30 horas, respectivamente. 

Justificativas 

As alterações na carga horária, ementas e disciplinas visam permitir ao aluno melhor 

desenvolvimento das atividades necessárias à formação profissional, e garantir a adequação à 
carga horária mínima estabelecida para o curso pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Alterações nos nomes das disciplinas foi devido a mudanças nas ementas das mesmas para 

adequação de carga horária e para que tenha maior especificidade ao curso. A alteração da 

sequência dos componentes curriculares é reflexo das observações e feedbacks obtidos durante 

este ciclo de oferta. A curricularização da extensão visou atender à legislação vigente. 

  

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

05/10/20 Foi sugerido para que fosse feito revisão de formatação e nas principais informações do PPC. 
Todas foram atendidas. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br


26/10/20 Após análise , PPC APROVADO pelo grupo de trabalho do Campus Muzambinho, com a 

sugestão de acrescentar no documento menção sobre como ocorre o processo de trancamento do 

curso. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas 

31/10/20 Alteração atendida. Foi acrescentado ao documento do PPC o processo detalhado de trancamento 

de matrícula do curso de Bacharelado em Agronomia. 

Data 

21/11/2020 

Alterações atendidas ou justificadas do GT do campus 

Pouso Alegre  

 1. Arrumar a formatação da tabela na página 3 do PDF, na qual os nomes Rômulo 
Bernardes da Silva, Sérgio Pedini aparecem na página 4.  

2. Os números das páginas do sumário que inicia na página 6 estão incorretos. De acordo 

com o que é mostrado, o PPC parece possuir 1411 páginas.  

3. Na página 6, na margem superior, encontra-se escrito: ELABORAÇÃO DOS PLANOS 
DAS UNIDADES CURRICULARES - Para cursos novos – relacionar o nome, 

Titulação e formação dos professores responsáveis pela elaboração das unidades 

curriculares. Verificar se a frase acima, em destaque, trata-se de uma orientação para a 
elaboração de PPC’s ou se realmente pertence ao texto oficial do documento. 

4. Padronizar a fonte escolhida para o documento. É possível iden�ficar ao longo do texto 

duas fontes 
diferentes: Times New Roman e Cambria. 

5. o que a frase destacada na pág. 18 quer dizer: “O Curso Superior de Bacharelado em 

Agronomia oferece 80 vagas por ano (40 vagas por semestre) nos anos pares e 40 vagas 

nos anos ímpares com entrada só no início do ano.” 
6. Nas páginas 37/38: “Dentre as disciplinas optativas, inclui-se a disciplina Língua 

Brasileira de Sinais, com carga horária de 30 horas, a ser cursada a partir do 4° período, 

juntamente com as... ”Na página 104: “Dentre as disciplinas optativas, inclui-se a 
disciplina Língua Brasileira de Sinais, com carga horária de 32 horas, a ser cursada a 

partir do 4° período, juntamente com as licenciaturas do campus, sempre que oferecida.” 

Talvez deva ser feita a correção. 

 

23/11/2020 Alterações Atendidas ou Justificadas 

 Todas as alterações sugeridas foram realizadas 

 Deliberação do CONSUP 

  

 

 23 / 11 / 2020    
Data e assinatura do Coordenador do Curso 

 

 

 Redução de carga horária das disciplinas: Citologia, Física geral, Química analítica, 

Construções rurais, Floricultura e paisagismo (60 para 45h); Bromatologia (60 para 30h); 

Ecologia e Meio Ambiente, Forragicultura, Manejo e Gestão Ambiental, Armazenamento de 

grãos, Processamento de produtos de origem animal, Economia, política e desenvolvimento 

rural (45 para 30h), TCC (36 para 18h). 



 Disciplina excluídas e conteúdos fundidos: Gestão de custos foi excluída e conteúdo fundido na 

disciplina de Gestão do agronegócio (60h); Fisiologia animal excluída e conteúdo fundido na 

disciplina Zootecnia geral (60h); Segurança do trabalho excluída e conteúdo fundido nas 

disciplinas Biotecnologia (45h) e Receituário, Segurança e ética (45h). 

 Disciplinas que mudaram de nome devido a mudança de ementa: Manejo e gestão ambiental 

passou a se chamar Gestão ambiental na agricultura; Zoologia passou a se chamar Zoologia 

agrícola; Receituário agronômico passou a se chamar Receituário, segurança e ética; Feijão e 

soja fundidas e passou a se chamar Culturas anuais I (60h), Milho e sorgo passou a se chamar 

Culturas anuais II. 

 Disciplinas que mudaram de período: Agroecologia passou do 7o para o 9 o; Olericultura do 8 o 

para o 9 o; Biotecnologia do 9 o para o 7 o; Zootecnia Geral do 5 o para o 3 o. 

 Disciplinas que passaram a integrar extensão em suas cargas horárias: Solos I, II e III; Irrigação 

e drenagem, Entomologia aplicada e Agroecologia (10h/cada), Fertilidade do solo, Nutrição 

mineral de plantas, Gestão ambiental na agricultura e Cafeicultura (15h/cada); 

Geoprocessamento I e II (6h/cada); Ecologia e Meio Ambiente (4h); Floricultura e paisagismo 

(20h); Sociologia e extensão rural (45h). 

 Disciplinas isoladas que fazem parte da curricularização da extensão: Atividades de extensão I 

(60h), Atividades de extensão II (80h) e Atividades de extensão III(50h). 

 Redução de carga horária de ACCs (120 para 50h) 

 Novos tópicos e mudanças de textos nos tópicos do PPC: Histórico do IFSULDEMINAS; 

Apresentação do curso; Perfil Profissional de conclusão e áreas de atuação; Organização 

curricular; Atividades de ensino, pesquisa e extensão; Curricularização da extensão; 

Metodologia; Sistema de avaliação do projeto pedagógico do curso; Trabalho de conclusão de 

curso; Apoiso discente; Atividades de tutoria EAD, Tecnologias da Informação e Comunicação 

TICs no processo de aprendizagem; Critérios de aproveitamento de conhecimento e de 

experiências anteriores; Corpo docente e administrativo; Funcionamento do colegiado de curso 

ou equivalente; Atuação do coordenador; Infraestrutura; Certificados e diplomas. 

 Inserção de tópico explicitando processo de trancamento de matrícula. 

 

 

 


