
 

Anexo I – Resolução 044/2016 
Histór ico 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 Técnico em Meio Ambiente 
Modalidade Educação a Distância - subsequente 
Nível Educação Básica  
Campus Muzambinho 
Coordenador Claudiomir Silva Santos  

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

19/06 

1) Adequações e adaptações contemplando as normas acadêmicas de cursos técnicos a           
distância do IFSULDEMINAS; 

2) Correções e atualizações gerais no texto;  
3) Melhoria e atualização da Matriz Curricular.  

 
Justificativas 

Atender as normas da RESOLUÇÃO Nº 055/2018, DE 22 DE AGOSTO DE 2018, que 
dispõe sobre as Normas Acadêmicas de Cursos da Educação Técnica Profissional de Nível 
Médio na Educação a Distância do IFSULDEMINAS. 
Atender as demandas e exigências atuais da profissão foram providenciadas mudanças na 
Matriz Curricular.  
 
 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

23/06 

● Inclusão de disciplina optativa de Libras 
● Recomendação de revisão das alterações na grade curricular.  
● Recomendação de criação e envio para a secretaria escolar de uma  tabela 

equivalência entre as disciplinas novas e antigas dos PPCs. 
● Inserção e adaptação de item sobre Terminalidade específica 
● Ajustes na carga horária das disciplinas e módulos da matriz 
● Ajustes na disposição dos textos 
● Ajustes no sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

21/08 

● correções gramaticais e ortográficas dentro do corpo do PPC; 
● ajuste de nomenclaturas institucionais; 
● ajuste no texto, com alterações pontuais - plenamente atendidas; 
● Troca da palavra  FREQUÊNCIA” por “Da Participação das Atividades; 
● ajuste nos objetivos específicos do Curso; 
● retirada  do item  Estágio (já que não será exigido); 
● ajuste no número de vagas ofertadas mínimo de 50 e máximo de 500. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 
 
 
 
 

● Alteração do nome da disciplina Educação a Distância para Ambientação em           
Educação a Distância. 

● Alteração da  ementa da disciplina Climatologia e Hidrologia; 
● Correção do texto da ementa da disciplina Sistema de Gestão Ambiental; 



11/09 ● Correção da carga horária da disciplina Geologia Ambiental, módulo 2°, para 60h,            
conforme matriz curricular. 

Data Deliberações do CONSUP 

 

 
 
 
 

 
Muzambinho,17 de setembro de 2020 
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Claudiomir da Silva dos Santos 

SIAPE 1668620 

Coordenador do Curso Técnico em Meio Ambiente - EAD 
 




