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Anexo I
Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos de Cursos do

IFSULDEMINAS
Identificação do Projeto

Nome do Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Nível Técnico de Nível Médio
Câmpus Pouso Alegre
Coordenador Marcelo Carvalho Bottazzini
Data Alterações Propostas

01/03/2020

Divisão da disciplina Saúde do Trabalhador em Saúde do
Trabalhador I e Saúde do Trabalhador II.
Reorganização do oferecimento de disciplinas em ordem
sequencial e de acordo com os conhecimentos adquiridos e
necessários para melhor compreensão da matéria, tais como
a disciplina Higiene do Trabalho I e II passando a ser
oferecidas no 3° e 4° períodos, Informática Básica sendo
oferecida logo no primeiro período, etc.
Mudança no foco da disciplina. Como exemplo: de Legislação
Trabalhista para Legislação e Normas Técnica. Focada na
legislação ocupacional.
Divisão da disciplina Prevenção e Controle de Riscos em
Máquinas Equipamentos e Instalações em I e II.
Oferecimento da disciplina Tecnologia e Processos Industriais.
Atualização da bibliografia conforme acervo da biblioteca.

Justificativas

Melhoria na distribuição da carga horária dos professores.
Melhor divisão e aproveitamento das disciplinas.
Melhoria na adequação da bibliografia disponível.

Data Alterações Aprovadas Após o CADEM

04/03/2020Aprovado sem necessidade de alterações.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN



21/08/2020

Apresenta informações sobre matrícula? Fala das formas de
acesso/ingresso mas não de matrículas.
R) Na parte introdutória não trata de matrícula, mas ao longo do
PPC é tratada em vários tópicos.

Apresenta informações sobre trancamento do curso? Apenas uma
citação: “Parágrafo Único. Não serão computados, para efeito de
contagem do prazo máximo para conclusão, os períodos de
trancamento de matrícula”.
R) Atendido.

A carga horária prevista nas ementas está dividida em teoria e
prática? Não encontramos a divisão nas ementas.
R) Realmente não há divisão entre teoria e prática.

Apresentou mais de uma fonte no texto do documento? Adequar
as orientações que estão em comentários no documento em pdf do
PPC.
R) Atendido.
Correção no nome do ministro.
R) Acatada.

Correção na data da capa.
R) Acatada.

Correção de erro de digitação.
R) Acatada.

Seria interessante adotar um padrão nas bibliografias. Em algumas
disciplinas estão numeradas em outros não. Talvez retirar a
numeração seja interessante.
R) Acatada.

Após as correções sugeridas e parecer favorável do GT de
Muzambinho a atualização do PPC foi aprovada pela CAMEN com o
pedido do Coordenador do curso para considerar a retirada de uma
palavra e a alteração de uma resolução citada no texto que havia
sido revogada.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE

1. "Colocar dados e informações capazes de identificar os locais
de risco de acidentes pessoais;" Clarificar o sentido
pretendido, levando em consideração o segundo item que o
antecede.

R) Atendido.

2. "O Técnico de Segurança do Trabalho encontra ampla
inserção no mercado de trabalho, podendo compartilhar
equipe multidisciplinar voltada à promoção da segurança e
saúde nos ambientes de trabalho, participando ativamente do
controle de fatores de riscos que possam comprometer a
saúde e a produtividade" Retirar o marcador de item.

R) Atendido.

3. "O curso é ofertado em período noturno (noite)" Informação
em divergência com o item “Turno de funcionamento:” da
Seção 2 (p. 12).

R) Atendido.



4. "Deste modo, justifica-se, além da audiência pública realizada
em 2011, e em atendimento a Resolução no 57 de 2012
deste Instituto, o contexto do crescimento econômico
acelerado do município de Pouso Alegre, da sua forte inserção
regional, do crescimento do Brasil, pode observar o
 importante papel do Técnico de Segurança do Trabalho."
Esclarecer sentido do texto.

R) Justificativa reescrita.

5. Reformulá-los de forma a uniformizá-los ou especificá-los
quanto ao objeto de cada um.

R) Revisto.

6. Seção 8 – Forma de Acesso:

"O acesso ao curso será feito por meio de processo seletivo regido
por edital específico promovido pela Comissão Permanente de
Processo Seletivo COPESE), podendo se candidatar pessoas que já
tenham concluído o Ensino Fundamental Ciclo II (9oano)." Corrigir:
"podendo se candidatar pessoas que já tenham concluído o Ensino
Médio".
R) Atendido.

7. Mesma seção:

"O curso é oferecido no período integral. O número de vagas
oferecidas é de 35 por turma, com ingresso anual." Corrigir:
noturno, 40 vagas.
R) Corrigido.

8. Seção 9 – PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO E ÁREAS DE
ATUAÇÃO (p.22):

"O egresso do curso Técnico em Segurança do Trabalho poderá
atuar em áreas como: planejamento e gestão de segurança do
trabalho; análise dos métodos e os processos laborais. Identificar
fatores de risco (...)"
Reformular/completar parágrafo.
R) Revisto.

9. Subseção 10.6 - Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão (p.
24):

"Dentre as atividades de ensino, além das aulas regulares do
curso, propõe-se a realização de uma série de atividades
complementares como exposições, dias temáticos, palestras,
programas de monitoria, grupos de
estudos, viagens técnicas como visitas à indústrias da cidade e da
região, participação em olimpíadas acadêmicas como a Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas." Segundo
informação do website oficial dos organizadores, podem participar
da OBMEP exclusivamente alunos do 6° ao 9° ano do Ensino
Fundamental e o Ensino Médio.
R) Atendido.

10. Mesma seção:

"As atividades de pesquisa e extensão ocorrem principalmente
através de diversos projetos desenvolvidos pelos professores do
curso nos quais os alunos atuam como bolsistas ou voluntários,
tendo a possibilidade
de já no ensino médio participarem da elaboração de artigos e
eventos científicos."



11/09/2020
Corrigir: ensino técnico.
R) Corrigido.

11. Na página 26 diz que o Eixo Técnico é Desenho Auxiliado,
mas não apresenta disciplinas na área.

Confirmar estes eixos com o Articulador.
R) Confirmado.

12. Tabela 1- Matriz (p. 27)

Sugere-se unificação dos termos “núcleo” (articulador/tecnológico)
com o termo “eixo” (articulador/técnico) da subseção 10.7 -
Representação gráfica do perfil de formação (p. 26).
R) Atendido.

13. Subseção 10.8 - Metodologia de Ensino (pp. 28 e 29):

Reformular toda a subseção de modo a adequá-la ao ensino
técnico subsequente.
R) Reformulado.

14. Subseção 10.9.1 - Estágio Curricular Supervisionado (p. 32):

"Cada aluno deverá procurar a empresa de seu interesse para
realizar o estágio obrigatório. Os alunos poderão fazer o estágio
obrigatório a partir do término do primeiro ano letivo (...)" Sugere-
se substituir "primeiro ano letivo" por "segundo semestre letivo",
em acordo com a organização do curso.
R) Atendido.

15. Página 38 cita Curso: “Curso: Técnico em Edificações
Subsequente”. Uniformizar os títulos nos demais tópicos.

R) Atendido.

16. Seção 11 - EMENTÁRIO (p. 39):

“Componente Curricular: Desenho Arquitetônico Carga Horária:
66:40 horas ANO: 1o Período” substituir "ano" por "período"
R) Atendido.

17. (p. 57):

“Componente Curricular: Gestão da Qualidade (...)” (p. 59)
“Componente Curricular: Prevenção e Controle de Riscos em
Máquinas e equipamentos (...)” Inverter a ordem desses dois
componentes, de modo a manter a lógica sequencial dos períodos
anteriores.
R) Atendido.

18. (p. 61):

“Componente Curricular: Prevenção e Controle de Riscos em
Máquinas e equipamentos II Carga Horária: 33h20 SEMESTRE: 4”
Substituir "Semestre" por "período"
R) Atendido.

19. (p. 68):

“Componente Curricular: Libras Carga Horária: 33h20 ANO: 1o
período”.
Substituir ano por período.
R) Atendido.



20. Subseção 12.1

a. Corrigir (Divisão em artigos).
b. A CH será apurada anualmente?

R) Corrigido.

21. As palavras Campus e Campi devem ser itálicos.

R) Adequado em todo o documento.

22. Os parágrafos estão com espaçamentos distintos em várias
partes do texto.

R) Corrido em todo o documento.

23. Algumas bibliografias dos componentes curriculares não
estão em ordem alfabética.

R) Corrido em todos os componentes curriculares.

24. Alguns componentes curriculares não estão com bibliografia
formatada conforme ABNT.

R) Foi totalmente revisto e formatado segundo ABNT.
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