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Anexo I
Histórico de Alterações em Projetos Pedagógicos de Cursos do

IFSULDEMINAS
Identificação do Projeto

Nome do Curso Especialização em Engenharia de Segurança do
Trabalho

Nível Pós-Graduação Lato Sensu
Câmpus Pouso Alegre
Coordenador Marcelo Carvalho Bottazzini
Data Alterações Propostas

01/03/20

Adequação da carga horária das disciplinas para atender o
Parecer nº 19/87 do Conselho Federal de Educação de
27/1/87.
Aumentar a carga horária para o desenvolvimento do TCC de
150 para 200 horas.
Atualização da bibliografia conforme acervo da biblioteca.
Definição do público alvo para atender o Decreto 92.539 de
09 de abril de 1986 que trata da Especialização da
Engenharia de Segurança do Trabalho.

Justificativas

Carga horária dos professores acima da permitida em 2017.
Atender o Parecer nº 19/87 do Conselho Federal de Educação
de 27/1/87 em termos de hora aula e hora corrida.
Melhor divisão e aproveitamento das disciplinas.
Atendimento do Decreto 92.539 de 09 de abril de 1986 que
trata da Especialização da Engenharia de Segurança do
Trabalho.

Data Alterações Aprovadas Após o CADEM

04/03/20
O PPC foi aprovado sem alterações.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAPEPI
PARECER DA CGPG/PPPI



28/08/20

Observações Gerais e parecer da Coordenadoria Geral de Pós-
graduação.
1. Confirmar se não houve alteração nos dados dos gestores.
2. Em Dados Gerais do Curso (conferir, pois, nem todos itens do
modelo de PPC utilizado na pós-graduação constam no PPC
enviado) link para o modelo) (página 16).
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/proreitoria-pesquisa-
pos-graduacao-inovacao/pos-graduacao.
3. Ainda em Dados Gerais do Curso no item Requisitos de acesso,
sugiro alterar para: conclusão de cursos de Engenharias,
Arquitetura e Geologia (página 16).
4. Na página 37 o texto informa que o TCC será de acordo com o
Manual de Trabalhos Acadêmicos do IFSULDEMINAS, favor
confirmar, pois, creio que este manual ainda não esteja em vigor.
5. Na página 58, item Sistema de Avaliação, verificar e alterar pois
os PPCs de pós-graduação tramitam primeiro pela CADEM
(campus) depois CAPEPI, depois CEPE e CONSUP, não a CAMEN
conforme o texto “As eventuais alterações curriculares serão
implantadas sempre no início do desenvolvimento de cada turma
ingressante e serão propostas pelo Colegiado do Curso, com
acompanhamento do setor pedagógico, devendo ser aprovadas
pelo Colegiado Acadêmico do Campus (CADEM), pela Câmara de
Ensino (CAMEN), pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE), quando não houver a necessidade de nova resolução para
o curso. Os casos não previstos neste Projeto Pedagógico de Curso
ou nos regulamentos internos e externos do IFSULDEMINAS serão
resolvidos pelo Colegiado do curso e/ou CADEM, com auxílio da
Supervisão Pedagógica. Destaca-se o envolvimento dos discentes
neste processo, por meio de sua participação no Colegiado de
Curso, Colegiado Acadêmico do Campus (CADEM), Câmara de
Ensino (CAMEN), Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE)
e Conselho Superior (CONSUP).”.
6. Sugiro incluir na página 62, onde constam os nomes e
informações sobre os docentes do campus, também uma tabela
com os docentes do Curso de especialização pois não consta.
7. Favor verificar pois temos itens que constam no Modelo do PPC
https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/pro-reitoria-pesquisa-
pos-graduacaoinovacao/pos-graduacao que não constam no PPC
enviado, itens importantes para um programa de pós-graduação,
favor adequar ao modelo disponibilizado.

PARECER DO GRUPO DE TRABALHO (GT) DA CÂMARA DE
PESQUISA, PÓSGRADUAÇÃO E INOVAÇÃO (CAPEPI) DO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

(IFSULDEMINAS).

Após análise, segue as considerações deste GT quanto ao curso:
As análises e recomendações abaixo estão relacionadas ao modelo
de PPC de Especialização do IFSULDEMINAS conforme a Resolução
107/2018 e aspectos técnicos mínimos necessários.
1. (Capa do Documento): atualizar data para 2020.
2. (p. 2): Atualizar dados do Governo Federal (ex: Ministro da
Educação).
3. (p. ): Verificar e atualizar Sumário de acordo com a
reorganização.
4. (p. 13): Lista de Figuras em branco.
5. (p.14-15): Quadro 1 – inserir título acima do mesmo; vale para
os demais quadros (1.1, 1.2 e 1.3).



6. (p.16): Reorganizar dados gerais de acordo com o modelo;
incluir dados do Coordenador (telefone, e-mail, etc.); especificar
área do Conhecimento no CNPq.
7. (p.17): Alterar Caracterização Institucional por Contextualização
Institucional.
8. (p.18): Inserir como Item 3.1.
9. (p.22): Alterar numeração de item (alterar para 4).
10. (p.24): Justificativa pode ser uma subdivisão dentro da
apresentação (como item 4.1) e aprimorar a fundamentação
quanto ao campo profissional; ajustar de acordo com as
atualizações normativas (ex: PPRA à PGR).
11. (p.26): Corrigir objetivo geral do curso para item 4.2 e
específico para 4.3.
12. (p.28): Incluir item de Área de Concentração de acordo com o
modelo do PPC (item 4.4) 13. Reorganizar e colocar público-alvo
(4.5) após Área de Concentração.
14. Perfil Profissional (4.6) deve vir após público-alvo (sub-item do
item de Apresentação do Curso).
15. Inserir Formas de Acesso como item 5.
16. Em Desligamento do Discente (item 6), reorganizar itens de
trancamento (6.1) e cancelamento de matrícula (6.2); atentar ao
Art. 25 da Resolução 107/2018.
17. Inserir Organização Curricular como item 7.
18. Inserir Matriz Curricular como 7.1 e corrigir grafia da Disciplina
para “Legislação e Normas Técnicas”.
19. Inserir título da Tabela de Matriz Curricular acima da mesma.
20. Corrigir item 7.2 para Ementário, anterior à relação de
Professores.
21. Sugere-se a inclusão da interdisciplinaridade e TCC após o item
Ementário.
22. Reorganizar no texto itens Avaliação, Frequência e
atendimento a pessoas com deficiência ou transtornos globais.
23. Incluir item Políticas Institucionais e ações de estímulo à
produção discente e à participação em eventos.
24. Incluir item Políticas Institucionais e ações de estímulo à
produção docente e à participação em eventos.
25. Incluir item critério de aproveitamento de conhecimento e
experiências anteriores 26. Reorganizar a sequência para inclusão
do Corpo Docente, titulação e vínculo.
27. Incluir Resolução CNE/CES n°1 de 8 de abril de 2018
(funcionamento da Pós-Graduação Lato Sensu) nas Referências
Observações gerais:
*Em função da Reorganização dos itens, atentar à correção da
numeração das páginas.
**Rever a descrição da sequência de tramitação (p.58) conforme
Art. 3º da Resolução 107/2018.
***Rever modelo proposto de PPC atual para as devidas
adequações.

R) Foram acatadas todas as sugestões e feitas todas as correções
sugeridas tanto pelo GT da CAPEPI quanto pela Coordenadoria
Geral de Pós-Graduação - CGPG/PPPI.



Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE

11/09/20
I. LEGISLAÇÃO.

Analisar os dizeres, abaixo, presentes no PPC com o ArDgo 11 da
Resolução 107/2018. Não nos parece que a Lei Nº 12.711 abrange
também a Pós-Graduação.
R) Atendido com a supressão da lei.

FORMAS DE ACESSO
"... Esse processo é realizado de acordo com a Lei Nº 12.711, a
qual reserva 50% das vagas a candidatos que optarem por
concorrer através do sistema de cotas e 5% reservados para
candidatos com deficiências, comprovadas por laudo, conforme
estabelecido no Decreto 5.296/2004. Portanto, para as vagas de
ingresso, são
consideradas as ações afirmativas constantes na legislação
brasileira e em regulamentações internas do IFSULDEMINAS e
aquelas de ampla concorrência. O processo seletivo é divulgado
por meio de edital publicado pela Imprensa Oficial, com indicação
de requisitos, condições sistemáticas do processo e número de
vagas oferecidas.".

R) Foi feita nova redação acrescentando a resolução 107/2018.

II. QUESTÕES / DÚVIDAS.

Descrição Institucional do Campus As observações sobre a história
do Campus terminam em 2017, após esse período não tiveram
novas implantações, novos cursos, como em Ead?

R) Confirmado. Todos os cursos do Campus Pouso Alegre
começaram a ser oferecidos antes de 2017.

2. Conforme previsto, por exemplo, no Artigo 34 da Resolução
107/2018, a Carga Horária mínima de Pós-Graduação lato sensu é
de 360 horas. A Carga horária do curso em questão é de 800
horas. Essa carga horária não poderá ter impactos, por exemplo,
na evasão?

R) Foi explicado pelo Coordenador do curso que a pós-graduação
em Engenharia de Segurança do Trabalho é uma pós-graduação
com características especiais, pois, foi concebida para atender a
demanda legal emanada da CLT e Normas Regulamentadoras do
Trabalho e consolidada pela definição da matriz curricular com a
carga horária mínima de 600 horas para atender o Parecer nº
19/87 do Conselho Federal de Educação de 27/1/87. Sendo que
nesta revisão do PPC foi acrescentada a carga horária de 200
horas para o desenvolvimento do TCC.

III. FORMATAÇÃO:

Numeração das páginas deve constar somente a partir do capítulo



1;
Lista de quadros, tabelas e figuras vem antes do sumário;
Atualizar o sumário conforme NBR 6027;
As listas não devem constar no sumário;
Não tem traço ou ponto após os indicativos de seção, apenas
espaço (1 - Dados da Instituição). O correto é 1 DADOS DA
INSTITUIÇÃO. Rever ao longo do documento;
O histórico do IFSULDEMINAS, está fora do padrão do que é usado
pelos PPCs dos campi tanto para cursos técnicos, superiores e pós-
graduação, conforme orientações da Camen;
Os indicativos de seção (ex.1, 2, 2.1, 3 etc), são alinhados à
esquerda e não centralizados;
Cada seção primária se inicia em uma página (ex. 1, 2, 3, 4, 5 etc);
Remover o espaço antes e depois dos parágrafos ao longo do
texto; Colocar fonte nas tabelas e quadros. Se foram elaborados
pelos próprios, indicar: Fonte: Elaborado pelos autores (2020);
Adequar as referências das ementas a NBR 6023:2018;
Adequar as referências ao final do trabalho a NBR 6023:2018,
estão fora do padrão;
Apresentar corpo docente, titulação e vínculo conforme
normatizado: modelo PPC elaborado pela PPPI.

R) Foram acatadas todas as sugestões de formatação.

IV. CONSIDERAÇÕES GERAIS: LINGUAGEM.

Rever a palavras Campus – colocar em itálico ao longo do texto.
(há trechos em que não está);
Rever a palavra Lato Sensu – colocar em itálico ao longo do texto
(há trechos em que não está);
Importante realizar uma revisão ortográfica - há vários desvios de
acentuação gráfica, repetição de palavras, problemas na
pontuação e uso inadequado de conectivos. (Fiz algumas
considerações abaixo);
10.3 - Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão Dentre as
atividades de ensino, além das aulas regulares do curso, propõe-
se a realização de uma série de atividades complementares como,
dias temáticos, palestras, grupos de estudos, viagens técnicas
como Feiras de Segurança do Trabalho e visitas a indústrias. –
rever a escrita – sugestão: viagens técnicas à Feiras de
Segurança...
Rever a pontuação do texto – há alguns trechos com ausência de
vírgulas;
Rever a escrita do parágrafo: Além do seu trabalho com o ensino,
a instituição se dedica à atividades de extensão e pesquisa de
forma correlacionada, formando três pilares indissociáveis. As
ações de extensão constituem um processo educativo e científico
que se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável, com
o objetivo de intensificar uma relação transformadora entre o
IFSULDEMINAS - Campus Pouso Alegre e a sociedade, além de
incentivar (repetição da palavra “objetivo”);
Ter mais cuidado com a repetição de palavras ao longo dos



parágrafos. 10.4 - Metodologia de Ensino.
Uso inadequado de conectivo “onde” - primando pela construção
do conhecimento onde teoria e prática sejam indissociáveis, -
sugestão: primando pela construção do conhecimento em que/na
qual teoria e prática;
As aulas de preleção serão de caráter bastante objetivo tendo em
vista a abrangência dos tópicos a serem cobertos – buscar ser
mais técnico na escrita – sugestão caráter objetivo (retirar
bastante) – abrangência dos tópicos a serem abordados;
Uso inadequado do conectivo: Além disso, alunos e professores
poderão fazer uso de tecnologias educacionais, como recursos
audiovisuais, e conexões com a internet em sala de aula, como
também, utilizar os laboratórios de informática com computadores
conectados à internet. – No parágrafo anterior o assunto é a
questão da pesquisa aplicada, o parágrafo seguinte não está
adicionando informações para aquele tópico, por isso o conectivo
está inadequado.
10.7 – Interdisciplinaridade.
O curso de Pós-graduação em Engenharia de Segurança do
Trabalho tem como característica fundamental a
interdisciplinaridade de sua estrutura ??? Rever a construção.
Sugestão: A interdisciplinaridade é um dos pilares do curso de ....
Problemas no desenvolvimento das ideias no parágrafo: Os seus
conteúdos vão desde a biologia à química, passando pela física,
matemática e engenharia, tendo em vista que as atividades
humanas envolvem todo tipo de conhecimento e suas aplicações
estão necessariamente colocando os trabalhadores de todas as
áreas à condições que muitas vezes são insalubres e ou perigosas
– este parágrafo está sem ligação com a ideia anterior;
É necessário pontuar de maneira mais sistemática o conceito de
interdisciplinaridade que norteia o documento.

R) Foram acatadas todas as considerações e realizadas todas as
correções.
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