
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 Curso Técnico em Administração 

Modalidade Subsequente 

Nível Técnico 

Campus Campus Pouso Alegre 

Coordenador Donizeti Leandro de Souza 

Data Alterações Propostas 

(Registrar resumidamente apenas os tópicos e informações relevantes) 

11/03/20 

1. Atualização da justificativa, objetivo e perfil profissional do curso. 

2. Incluir a disciplina de Matemática aplicada no 1º módulo do curso.  

3. Incluir a disciplina de Inglês como optativa. 

4. Incluir a disciplina de comunicação oral e escrita. 

5. Reduzir a carga horária de algumas disciplinas. 

6. Usar o percentual de 20% EaD permitido na matriz curricular. 

Justificativas 

1. As justificativas, objetivos e perfil profissional do curso foram 

alterados dadas as mudanças no arranjo produtivo local e a 

necessidade de atualizar o curso para atender às atuais demandas 

regionais. Além disso, a mudança foi necessária para comtemplar 

as competências técnicas, comportamentais e gerais necessárias 

para permitir uma formação mais ampla, capaz de capacitar os 

alunos para atuarem em instituições públicas ou privadas, além de 

abrirem o próprio empreendimento. 

2. Para público do subsequente os professores identificaram uma 

defasagem grande de conhecimentos básicos de matemática, sendo 

necessária no primeiro módulo para um melhor nivelamento dos 



alunos e maior eficiência na aprendizagem de outras disciplinas 

que utilizam cálculos matemáticos. 

3. Oferecer a possibilidade de os alunos terem conhecimentos básicos 

da língua inglesa, já que esta disciplina se mostra muito importante 

para o administrador. 

4. Para público do subsequente os professores identificaram uma 

defasagem grande de conhecimentos básicos de comunicação oral 

e escrita, sendo muito necessária para um melhor nivelamento dos 

alunos e maior eficiência na prática do administrador e na 

apresentação de outros trabalhos durante o curso. 

5. Reduzir a carga horária de algumas disciplinas consideradas altas 

para a formação técnica para permitir a inclusão de outras 

disciplinas ou conteúdos não contemplados na matriz anterior. 

Foram reduzidas a carga horária das seguintes disciplinas: 

comportamento organizacional, Custos/Formação de Preços, 

Finanças para Empreendedores e Empreendedorismo e Projetos. 

6. Otimizar a dinâmica de trabalho da instituição e dos professores, 

além de permitir maior flexibilidade para os alunos por meio da 

EaD, especialmente para aqueles que moram em outros municípios 

e aos quais necessitam de deslocamento até o campus. Ficou 

decidido que os 20% em EaD não seriam diluídos em todas as 

disciplinas, mas apenas naquelas em que, o conteúdo do ementário 

permitisse a implantação deste tipo de modalidade de ensino, 

conforme matriz curricular proposta. 

Data Alterações Propostas 

22/04/20 

1. Inclusão da Certificação Intermediária. 

2. Mudança na organização da disciplina de Contabilidade básica. 

3. Mudança na disciplina de Gestão da Qualidade. 

4. Mudança na disciplina de Empreendedorismo e Projetos (I e II). 



5. Exclusão das disciplinas: Sustentabilidade e Meio Ambiente, 

Qualidade de Vida no Trabalho e Ética e Relações Humanas. 

6. Mudanças na disciplina de Introdução à Administração. 

Justificativas 

1. Possibilidade de o aluno obter outras certificações intermediárias, 

de acordo com a construção dos diferentes itinerários formativos 

ao longo do curso, quais sejam: Assistente Administrativo (1º 

módulo), Assistente de Logística (2º módulo) e Auxiliar 

Financeiro (3º módulo). A proposta é deixar o curso mais atrativo 

para os alunos do subsequente, diminuir a evasão e certificar 

alunos que, por algum motivo, não concluíram o curso, mas ao 

menos um dos módulos propostos. Para tanto, procedeu-se uma 

reorganização das disciplinas, de acordo com a certificação 

proposta em cada módulo. 

2. A disciplina de Contabilidade básica foi dividida em Contabilidade 

Geral (1º módulo) e Contabilidade Tributária e Trabalhista (3º 

módulo). Tal mudança se mostrou necessária para abordar 

assuntos específicos da Contabilidade, além de incluir outros não 

previstos na ementa da disciplina de Contabilidade básica. Além 

disso, foi necessária a mudança para uma reorganização das 

disciplinas visando a certificação intermediária. 

3. Necessidade de um enfoque maior na qualidade em serviços, 

assunto não abordado na ementa anterior e muito presente na rotina 

de trabalho do técnico em Administração. 

4. Separação de conteúdos de Empreendedorismo e Projetos para um 

foco na abertura de novos empreendimentos, valorização da 

cultura Maker e processos de criatividade e inovação. A disciplina 

foi desmembrada em Empreendedorismo e Inovação (3º módulo) 

e Administração Empreendedora (4º módulo). 

5. Além da dificuldade de professores para abordarem estes assuntos, 

a área achou melhor distribuir os assuntos dessas disciplinas em 



outras disciplinas como Fundamentos da Administração, 

Administração Contemporânea, Comportamento organizacional e 

Gestão de Pessoas. Ademais, a exclusão dessas disciplinas 

permitiu a inclusão de novas disciplinas mais voltadas para o 

técnico em Administração, como Saúde e Segurança Ocupacional 

e Gestão de vendas. 

6. Por ser uma disciplina muito importante para o técnico em 

Administração, a mesma teve a carga horária aumentada para 80 

horas/aula, sendo contemplada pelas disciplinas de Fundamentos 

da Administração (1º módulo) e Administração Contemporânea 

(2º módulo). Para tanto teve a ementa atualizada e complementada. 

Data Alterações Propostas 

11/05/20 

1. Criação da disciplina de Rotinas Administrativas e Comerciais. 

2. Mudança da disciplina Gestão de Compras e Materiais para Gestão 

de Estoques e Materiais. 

3. Alteração do nome da disciplina de Economia e Mercado para 

Economia Aplicada. 

4. Criação da disciplina de Estatística Aplicada. 

5. Criação da disciplina de Gestão de Projetos. 

Justificativas 

1. O nome retrata a uma tradicional disciplina da área do Direito e se 

mostra mais adequada ao objetivo da disciplina. Assim, a 

disciplina de Direito Empresarial foi reformulada, contemplando 

outros assuntos sobre rotinas administrativas e comerciais. 

2. Pelo conhecimento em gestão dos estoques ser mais importante 

aos alunos e ser uma área muito frequente no desenvolvimento dos 

estágios curriculares, necessitando de uma atualização dos 

assuntos abordados. 

3. Para corrigir a ementa, tornando-a mais aplicada ao que necessita 

o futuro técnico em Administração. 



4. Por ser esse conhecimento de grande importância diante do cenário 

tecnológico atual da gestão dos negócios, como no tratamento de 

informações, gráficos e controles estatísticos de processos 

industriais. Além disso, essa disciplina incorporou alguns 

conteúdos da Gestão a Qualidade do PPC anterior. 

5. Necessidade de ensino sobre as fases de elaboração de projetos, 

em complemento e integração à disciplina de Planejamento 

Estratégico. Além disso, a mudança se mostrou necessária para 

permitir uma separação de Empreendedorismo que teve sua carga 

horária reduzida e assumirá um foco diferente do PPC atual. 

Data Alterações Propostas 

20/05/20 

1. Atualização textual e ajustes finais. 

2. Revisão do ementário. 

Justificativas 

1. Atualização do PPC para o formato novo exigido, correção textual, 

atualização das resoluções e demais legislações pertinentes, além 

da formatação final do texto. 

2. Atualização do ementário, ênfase básica das disciplinas, áreas de 

integração e atualização das referências básicas e complementares. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

25/06/20 

 

Aprovado sem necessidade de novas alterações. 

 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CAMEN 

24/08/20 

 

1. Foram atualizados dados como: nome do Ministro, dirigentes, 

numeração de páginas e algumas referências do ementário. 

2. Foi alterada a disposição da carga horária na matriz curricular 

seguindo o formato de hora relógio (hora:minutos). 

3. Foi mantida a duração do curso em 2 anos pelos seguintes 

motivos: (i) o Campus não tem o hábito de abrir processos 



seletivos no meio do ano; (ii) o curso atual já está no formato de 

2 anos; e (iii) redução na duração do curso impactaria na carga 

dos docentes, sobrecarregando o 1º semestre.  

4. Observação: Após a reunião da CAMEN, a PROEN identificou 

a necessidade de uma pequena retificação na carga horária EaD 

apresentada na matriz, de forma a atender a Resolução CNE/CB 

n° 6/2012 para que a carga horária de nenhum semestre 

ultrapasse os 20% EaD. Assim, foi reduzida a carga horária EaD 

do 1º e 2º módulos, respeitando o limite de 20% no semestre. 

5. Observação: Após a reunião da CAMEN, em conversa com a 

PROEN, foi identificado que a Resolução 097/2019 alterou as 

normas de Estágio curricular no IFSULDEMINAS, facultando a 

obrigatoriedade de estágio, conforme disposto no Art. 2º. Assim, 

a área de Administração se reuniu e optou por deixar o Estágio 

facultativo, uma vez que a maioria dos alunos já trabalham e 

encontram dificuldade para cumprir o estágio. Ressalta-se, no 

entanto, que o aluno que desejar realizar estágio poderá fazê-lo 

no formato extracurricular, não prejudicando sua formação. 

 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

11/09/20 

 

1. Foram alterados os dados gerais do curso para Tipo: Subsequente 

e Modalidade: Presencial. 

2. Foram reformulados e uniformizados os objetivos específicos. 

3. Foi corrigida uma informação sobre a forma de acesso, 

informando que a oferta do curso será anual. 

4. Foi reformulado o texto do subitem 13.3 quanto ao Conselho de 

classe, seguindo o previsto na Resolução 073/2015. 

5. Foi corrigida uma informação sobre os critérios de 

aproveitamento de conhecimentos anteriores, alterando o texto 

“[...] a partir do início do ano letivo” para “[...] a partir do início 

do semestre letivo”. 



6. Foram mantidas a pontuação após o título das seções, a lista de 

quadros após o sumário e a não inclusão de fontes nos quadros 

apresentados. Justificativa: Este tipo de formatação está de 

acordo com o Roteiro para a Elaboração de PPC’s 

disponibilizado pela PROEN. 

 

Data Deliberações do CONSUP 

 

 

  

 

 

15 / 09 / 2020 ____________________ 

      Data e assinatura do Coordenador do Curso 

 


