
 

Anexo I – Resolução 044/2016 
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 Licenciatura em Pedagogia 

Modalidade EAD 

Nível Superior 

Campus Muzambinho 

Coordenador Maria Aparecida Lúcio Mendes 

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

22/09 

- Atualização do corpo docente 

- Atualização das informações da biblioteca 

- Atualização de informação de Estágio Supervisionado 

- Atualização das Referências bibliográficas das disciplinas 

- Atualização sobre TCC 

Justificativas 

- Processo de redistribuição, término de contrato de docentes e troca de docentes de 
algumas disciplinas 

- Atualização das informações gerais da biblioteca, incluindo as especificações dos sistemas 
de bibliotecas virtuais (encerramento do contrato com Sistema Minha Biblioteca e 
contratação do Sistema Pearson 

- Necessidade de especificação sobre o início do Estágio por alunos ingressantes por editais 
de vagas remanescentes  

- Houve revisão para atualização das referências bibliográficas básicas e complementares 
das disciplinas o curso. Muitos exemplares recomendados não estão mais disponíveis para 
aquisição no mercado. 

- Aprimoramento do texto que trata da validação de Apresentação de Trabalho Científico 
em Congresso para dispensa da Defesa do TCC 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

25/09 

- Atualização do corpo docente 

- Atualização das informações da biblioteca 

- Atualização de informação de Estágio Supervisionado 

- Atualização das Referências bibliográficas das disciplinas 

- Atualização sobre TCC 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

04/11 
- Atualização nome de autoridade  

- Explicar no 1º parágrafo da apresentação do curso (p. 16) que ele teve suas atividades 
autorizadas pela Resolução CONSUP nº 041 de 08 de agosto de 2011, mas iniciou sua oferta 



apenas após a publicação da Portaria de SERES 375/2016; 

- Substituição do Parecer CNE/CP nº 1/2006 por Resolução CNE/CP nº 1/2006 (p. 18); 

- Adequação do texto sobre o EJA; 

- Atualização das informações sobre as formas de ingresso no curso; 

- Maior detalhamento das atividades que poderão ser compostas por atividades 
complementares; 

- Inserção no item 18.1, da referência à Resolução CONSUP nº 36/2020 que institui o 
regulamento da terminalidade específica; 

- No item 21, foram revisadas as informações sobre Apoio ao Educando, uma vez que os 
alunos da EAD não são contemplados, por força da lei; 

OBS: A única recomendação não atendida foi a inserção da curricularização da extensão e 
o novo desenho curricular das licenciaturas, no PPC. A mesma será feita até o término do 
período será necessário proceder essas atualizações. Uma vez que a curricularização da 
extensão (RESOLUÇÃO Nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018) tem o prazo de adequação de 
3 anos após a publicação. A DCN das Licenciaturas (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 2019) tem o prazo de adequação de 3 anos após a publicação. O Parecer 
CNE/CEB nº 498/2020 prorroga estes prazos em 1 ano, mas ele ainda não foi homologado 
pelo MEC. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

25/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11/12 
 

1. Retirada da numeração de páginas da capa e dos  elementos pré-textuais; 
2. Foi feita a revisão da fonte na página 3; 
3. Item 1.1 foi recolocado o e-mail da Reitoria; 
4. No item 1.2 foi recolocado o quadro - Entidade Mantenedora; 
5. Inclusão do objetivo:  Incentivar o uso de tecnologias e recursos digitais utilizados no 
contexto educacional afim de incorporá-los à prática pedagógica, potencializando e 
transformando as experiências de aprendizagem. 
6. Disciplina de " Educação Aberta e a Distância" foi acrescentado mais uma referência 
complementar; 
7. No item 25 foi incluído o trancamento de matrícula; 
8. Foi corrigido o item na bibliografia complementar da disciplina Leitura e Produção de 
Texto. 
 
9. Foi feita a alteração, recomendada pela CAMEM, no texto referente as condições para o 
acesso dos estudantes ao Estágio Curricular Obrigatório. 

Data Deliberações do CONSUP 

 
 
 

 
Muzambinho, 11 de dezembro de 2020 

 

 
 Maria Aparecida Lúcio Mendes 

 Siape 1871881 
 Coordenadora do Curso 
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