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RESOLUÇÃO Nº 044/2016, DE 28 DE JUNHO DE 2016. 

 
 

Dispõe sobre  a  Alteração da Resolução 037/2015, 

que dispõe da Instrução Normativa para Alterações dos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos do IFSULDEMINAS 

 

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto 

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

Marcelo Bregagnoli, nomeado pelos Decretos de 12 de agosto de 2014, DOU     

nº 154/2014 – seção 2, página 2 e em conformidade com a Lei 11.892/2008, no 

uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando a deliberação do 

Conselho Superior em reunião realizada na data de 28 de junho de 2016, 

RESOLVE: 
 

Art. 1º- Aprovar a alteração da Resolução 037/2015, que dispõe da Instrução 

Normativa para Alterações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos do IFSULDE- 

MINAS. (Anexo) 
 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
 

Pouso Alegre, 28 de junho de 2016. 

Marcelo Bregagnoli 

Presidente do Conselho Superior 

IFSULDEMINAS 

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br


Alteração da Resolução CONSUP 037/2015, que dispõe de: 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PARA ALTERAÇÕES DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS 

DOS CURSOS DO IFSULDEMINAS 

 
 

Capítulo I 

Da Natureza dos Cursos 

 

Art. 1º - Os cursos do IFSULDEMINAS devem ser estruturados de forma a atender o que estabelece 

a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 11.184, de 7 de outubro de 2005, o Regimento 

Geral do IFSULDEMINAS, os Regimentos Acadêmicos dos Cursos Técnicos Integrados e 

Subsequentes, dos Cursos Superiores, a legislação nacional pertinente e as demais diretrizes e 

regulamentos internos aplicáveis. 

 

Paragrafo Único - Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, construídos coletivamente, serão 

submetidos aos Órgãos Colegiados do IFSULDEMINAS. 

 

Art. 2º - As alterações nos Projetos Pedagógicos dos Cursos serão propostas pela Coordenação de 

Curso, ouvidos os órgãos colegiados do curso. 

 

Art. 3º – As alterações que interferem na constituição do Curso deverão se submeter ao parecer do 

Colegiado de Curso e NDE, e sua implantação dependerá de aprovação do Colegiado Acadêmico do 

Campus – CADEM, da Câmara de Ensino – CAMEN ou Câmara de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação - CAPEPI, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e deliberação do Conselho 

Superior – CONSUP, com publicação de Resolução com aprovação do Projeto Pedagógico do Curso 

– PPC. 

 

§ 1º- As alterações a que se refere o caput deste artigo são: 

nome do curso; 

número de vagas; 

objetivos do curso; 

forma de acesso e oferecimento; 

perfil do egresso; 

carga horária total do curso; 

matriz curricular (disciplinas e carga horária); 

ementário. 

 

§ 2º- As alterações sugeridas, bem como seu atendimento nas instâncias durante o trâmite, deverão 

ser registradas em formulário próprio (Anexo I), constituindo histórico de registros, para que seja 

disponibilizado ao Conselho Superior, juntamente ao Projeto Pedagógico do Curso atualizado. 

 

§ 3º- As demais alterações deverão se submeter ao parecer do Colegiado do Curso, NDE, CADEM, 

devidamente registradas em atas dos referidos órgãos. Neste caso, o presidente do CADEM deverá 

encaminhar à Pró-reitoria de Ensino, solicitação de publicação de nova resolução do Conselho 

Superior, anexando o Projeto Pedagógico de Curso alterado. 

 

§ 4º- As referências bibliográficas esgotadas, devidamente justificadas, e as referências 

complementares disponíveis por meios digitais na Biblioteca Digital do IFSULDEMINAS poderão 

ser alteradas seguindo o trâmite estabelecido no §3º. 



Art. 4º- Em casos excepcionais, quando o período de tempo for insuficiente para tramitação de 

alterações do PPC nos casos de Avaliações de Reconhecimento de Curso ou atendimento à legislação, 

a PROEN poderá autorizar e deverá acompanhar as alterações necessárias do PPC. O coordenador do 

curso deverá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino, solicitação de publicação de nova resolução do 

Conselho Superior, anexando o Projeto Pedagógico de Curso alterado. 

 

Art. 5º- Caberá ao coordenador do curso, após cada instância, as atualizações e formatação do Projeto 

Pedagógico do Curso e do Histórico de Alterações – Anexo I, que deverá ser assinado para o envio 

ao CONSUP. 

 

§ 1º- Ao assinar o Anexo I (Histórico de Alterações), o coordenador do curso atesta que todas as 

alterações no Projeto Pedagógico de Curso foram devidamente registradas neste instrumento, sob sua 

responsabilidade. 

 

Art. 6º- Estas Normas entram em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 

Pouso Alegre, 28 de junho de 2016. 



 

Anexo I 

Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos de Cursos do IFSULDEMINAS 

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

Nome do Curso Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel em Administração 

Modalidade Presencial 

Nível Superior 

Campus Machado 

Coordenador João Paulo Barbieri 

Data 
Alterações Propostas 

(Registrar resumidamente apenas os tópicos e informações relevantes) 

01/10 

Redução da carga horária das disciplinas: Microeconomia, Macroeconomia, Fundamentos de 

Informática, Gestão de Pessoas I, Gestão de Pessoas II, Trabalho de Conclusão de Curso I, Trabalho 

de Conclusão de Curso II. 

Eliminação das disciplinas: Comércio Eletrônico, Administração Estratégica, Cultura e Mudanças 

Organizacionais, Relações de Trabalho e Negociação Coletiva, Avaliação de Investimentos, 

Leitura e Produção de Textos, Gestão de Cooperativas, Gestão da Agricultura Familiar, Criação de 

Empreendimentos. Obs.: As disciplinas eliminadas foram, na medida do possível, rearranjadas nas 

ementas de outras disciplinas que permaneceram no PPC. 

Disciplinas criadas: Cálculo Trabalhista Tributário e Informática Aplicada à Administração, 

Extensão I, Extensão II, Extensão III, Extensão IV. 

Por conta dos ajustes realizados nas cargas horárias, algumas disciplinas foram unidas. As 

disciplinas que sofreram essa união tiveram seus nomes alterado. Essas disciplinas com os nomes 

alterados são: Arquitetura Organizacional, Diagnóstico e Estratégia Empresarial, Ética e 

Responsabilidade Social, Direito Empresarial e Administrativo, Logística e Suprimentos. 

É importante salientar que houve mudanças no nome de algumas disciplinas. Essas mudanças são 

importantes para modernizar o PPC de Administração de modo a ele estar mais próximo da 

realidade. Um exemplo dessa mudança é a disciplina “Economia Internacional” que passou a se 

chamar “Comércio Exterior”. 

Justificativas 

Em razão da curricularização da extensão, ou creditação (curricular) da extensão, estratégia 

prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), que foi regulamentada pela Resolução nº 

7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018, as alterações propostas acima foram 

efetuadas. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

05/10 Foi atendida a solicitação de ajustes quanto à formatação do documento. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

 

03/11 

 

Alterações Atendidas: 

No último parágrafo do Capítulo 8, foi reforçada a informação sobre o trancamento do 



curso; 

Sobre a carga horária por disciplina e a carga horária total do curso, o cálculo foi refeito de 

modo a deixar mais claro o somatório; 

As ementas das disciplinas de Extensão foram corrigidas; 

Foi ajustado para cinco o número de referências complementares da disciplina Introdução 

à Economia; 

As páginas foram enumeradas; 

Foi alterado o nome do dirigente da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - 

SETEC. 

 

Justificativas: 

As disciplinas de Extensão (4) não possuem uma bibliografia específica, pois essas 

disciplinas possuem a característica interdisciplinar. Essa interdisciplinaridade é 

indispensável para o discente que terá a oportunidade de vivenciar a realidade da profissão 

por meio da resolução de problemas presentes na sociedade. 

 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

27/11 

Alterações Atendidas: 

Tendo como base o Parecer Nº 16/2020/DDE/CDM/IFSULDEMINAS emitido pelo Grupo 

de Trabalho (GT) do Campus Avançado Carmo de Minas, o Projeto Pedagógico do Curso 

de Bacharel em Administração foi aprimorado ao atualizar as legislações presentes no 

documento, melhorar formatação e corrigir erros gramaticais da língua portuguesa. Assim, 

todas as sugestões foram atendidas, com exceção de alguns itens do item IV) OUTRAS 

CONSIDERAÇÕES. 

 

Justificativas: 

A alteração da nomenclatura “trabalho de conclusão de curso” para “Trabalho de Curso” 

não foi atendida, pois a nomenclatura vigente está consolidada no vocabulário de discentes 

e docentes. A mudança poderia provocar efeitos negativos na cultura organizacional. 

Ademais, a nomenclatura “trabalho de conclusão de curso” é usada nos documentos 

oficiais do IFSULDEMINAS vigentes, como por exemplo, a Resolução Nº 069/2017, 

citada inclusive no Parecer Nº 16/2020/DDE/CDM/IFSULDEMINAS. 

 

Não há no ementário a divisão entre carga horária prática e teórica, pois essa divisão não é 

obrigatória. Além disso, a associação entre a prática e teoria está descrita no documento. 

 

Quanto à explicação do como irá ocorrer a interdisciplinaridade entre as disciplinas, ela vai 

ocorrer de maneira implícita. Isso porque a intenção é garantir a liberdade e a criatividade 

dos docentes em estabelecer parcerias acadêmicas entre si, desenvolvendo projetos de 

ensino capazes de unir conceitos inerentes à área da Administração. 

 

A acessibilidade é mencionada no PPC. 

 

Sobre as linhas de pesquisa dos docentes, essa parte do texto foi melhorada de modo a 

indicar as áreas da Administração em que trabalhos de pesquisas podem ser desenvolvidos.  



Data Deliberações do CONSUP 

  

 

                            

 

 

                            27/11/2020.  

 

Data e assinatura do Coordenador do Curso 
 


