
 

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 Vigilância em Saúde 
Modalidade Educação a Distância - subsequente  
Nível Educação Básica  
Campus Muzambinho 
Coordenador Fabrício dos Santos Rita 

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 
● Inserção e adaptação de item sobre Terminalidade específica 
● 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 

24/08 
Todas as sugestões foram atendidas em sua integralidade com a finalidade de aperfeiçoar 
o documento. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

24/08 

● Atualização do  Ministro da Educação. Incluir o texto sobre o Programa de Auxílio 
Estudantil conforme modelo enviado pela Proen para os DDEs via e-mail no dia 
17/08/2020.  
● Revisão da formatação ao longo do documento. Padronizar as palavras campus e 
campi ao longo do documento (em alguns momentos aparece em itálico outros não, 
maiúsculo/minúsculo). 
●  Ementário foi formatado de modo que fique uma disciplina por página.  
● Verificado sobre a necessidade de controle de frequência: Conforme Inciso II do 
Art. 46 da Resolução CONSUP 55/2018: Não será exigido controle de frequência nos 
cursos técnicos a distância, conforme artigo 46 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 



exceto em curso da área de saúde. Observar os artigos 45 e 46 da Resolução CONSUP 
55/2018 sobre as especificidades de cursos na área de saúde : (Art. 45) II. Os cursos 
ofertados na área profissional da saúde serão atribuídos 50% (cinquenta por cento) da 
carga horária de cada disciplina para as atividades e avaliações a distância e 50% 
(cinquenta por cento) da carga horária de cada disciplina para atividades e avaliações 
presenciais. (Art. 46) I. Os cursos ofertados da área profissional da Saúde, devem cumprir, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de carga horária na modalidade presencial. 
●  Observado a Portaria 3148/2009 do Ministério da Saúde: Art. 3º As áreas técnicas 
estratégicas prioritárias para a educação profissional técnica de nível médio na saúde são: 
Radiologia, Patologia Clínica e Citotécnico, Hemoterapia, entre outros. 
● O   E    M  A   C   

Todas as sugestões foram atendidas em sua integralidade com a finalidade de 
aperfeiçoar o documento. 

 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

 
16/09 

 
 
 

Numeração das páginas. 
Retirada da nota de rodapé que está em branco, sem texto explicativo. 
Correção Ortográfica de sugestões.  
Observação atendida sobre a menção da frequência que o professor da disciplina ou apoio 
técnico estará disponível ao aluno. 
 Na disciplina de Libras há especificação que a carga horária de 45 horas será 100% EAD. 
Inserção sobre o controle de frequência no item 16.1 nos momentos presenciais.  
No item 10.2 – Representação Gráfica da Estrutura do Curso, no final da página,  foi 
agrupada a legenda da tabela ao seu conteúdo 
 Na tabela da matriz curricular, sugestão: padronizar a exibição da carga horária no formato 
22h30min ao invés de 22,5 h. 
 Colocamos as unidades de medida da carga horária na tabela com a matriz curricular do 
curso.  
Adequamos o espaçamento entre a tabela da carga horária e o item 11 – Ementário.  
Alteramos a disciplina Diretrizes Básicas do Sistema Único de Saúde onde continha 
referências complementares que são artigos de periódicos por literatura específica.  
A disciplina Promoção da Saúde possui como referência básica o documento: BRASIL. 
Política Nacional de Promoção da saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 
2006.http:/ /portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/portaria687_2006_anexo1.pdf.Perg
unta: é possível substituí-los por livros, físicos ou digitais? Ou se trata de uma especificidade 
do curso? Resposta: De maneira muito respeitosa mantivemos devido á ser uma diretriz 
que estabelece princípios, diretrizes, objetivos e a normatização legal da Política pelo 
Ministério da Saúde, sendo imprescindível sua manutenção devido a sua importância de 
implementação das práticas e das ações desta estratégia.  
Na ementa de Libras, não foi possível corrigir os dois pontos de interrogação que aparece 
na referência complementar: GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo, Editora 
Parábola: 2009, pois o Nome do livro tem a ? exatamente “  Libras? Que língua é essa? 
No item 16.6 – Terminalidade Específica e Flexibilização Escolar, padronizamos a fonte do 
texto no subitem 16.6.1 
No subitem 16.6.2, formatamos o texto para a exibição em tópicos nos itens enumerados, 



retirando o formato de parágrafo.  
Arrumamos a formatação do texto na transição entre as páginas 86 e 87 do documento 
eletrônico, ao me  O  E  
Atendemos todas as alterações exceto o nome da Obra por se tratar de ser registrado da 
maneira como foi descrito na Ementa da Disciplina de Libras e a Legislação do Ministério 
da Saúde que regulamenta a Política Nacional de Promoção da Saúde da Disciplina de 
promoção da Saúde. 
 

  
  

 
Muzambinho, 16 de Setembro de 2020 

 
 
 
 

 

 ______________________________________ 
 Fabrício Santos Ritá  

 SUAP:  

 Coordenador do Curso 
 




