
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 Curso Técnico em Design de Interiores Subsequente 

Modalidade Subsequente 

Nível Médio 

Campus Pouso Alegre 

Coordenador Pablyne Sant’Ana Cristeli 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM 

25/06/

2020 
Não houve solicitação de alteração para o PPC proposto. 

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou CAPEPI 

21/08/

2020 

ALTERAÇÕES ATENDIDAS: 

● na folha de rosto corrigir o nome do ministro da Educação;  

● nos dados gerais do curso corrigir o ano de implantação e o ato autorizativo; 

● retirar do texto que a disciplina optativa de Libras será ofertada no primeiro semestre do 

ano; o trecho sobre visitas técnicas, uma vez que ocasionalmente poderão não ocorrer; 

● na matriz curricular criar legenda das siglas da matriz; 

● na matriz curricular corrigir a carga horária total do núcleo tecnológico; 

● retirar do texto que a carga horária prevista nas ementas está dividida em teoria e prática e 

inserir que será garantida a articulação; 

● acrescentar que o estágio supervisionado é optativo para o curso (pág. 24); 

● explicar como se pretende alcançar a proposta do projeto integrador (inserida na pág. 28); 

● corrigir a frase sobre a não apresentação dos projetos (pág. 33); 

● corrigir Resolução CONSUO 073/2015 (pág. 21) e rever a frase que segue; 

● rever a frase “[...] o Curso Técnico em Design de Interiores Subsequente prevê o trabalho 

com Educação Ambiental [...]” (pág. 23); 

● rever a frase “[...] estabelecer uma estruturação [...]” (pág. 26); 

● rever toda a citação à luz da Resolução CONSUP 073/2015 (Item 12.1); 

● rever o texto à luz da Resolução CONSUP 044/2016 (Item 14); 

● rever o texto do item Infraestrutura 

 

SUGESTÕES JUSTIFICADAS: 

● retirar objetivo geral da disciplina e conteúdo programático – Justificativa – são 

componentes obrigatórios do Plano de Ensino. Em especial o ementário pois não estando 

no PPC fica mais flexível para o docente trabalhar a ementa. JUSTIFICATIVA: A inserção 

do objetivo geral e do conteúdo programático da disciplina na Ementa visa exatamente que 

não dependa do docente ministrante a “espinha dorsal” da disciplina. Ela não fecha ou 

limita, apenas encaminha o docente; 

 

● A oferta do curso em período vespertino, não excluirá parte do público-alvo que se 

caracteriza como trabalhador?? Não seria melhor o turno noturno?? JJUSTIFICATIVA: 

Estamos com muita evasão nos cursos subsequentes noturnos, ao mesmo tempo 

identificamos uma demanda por cursos vespertinos que podem atingir desempregados e 

empregados do 3º turno. A oferta no turno vespertino será um termômetro para 

identificarmos se a demanda existe realmente, uma vez que sabemos que respostas de 

questionários nem sempre correspondem com a realidade. 
 

 

 



Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE 

10/09/

2020 

ALTERAÇÕES ATENDIDAS (GT Campus Passos): 

 

• Corrigir sumário; 

• Pg. 12: [...]Constituição Federal de 1988 que define em seu artigo 205[...] aparenta estar 

com fonte diferente do restante do texto; 

• Sugere-se inserir nos objetivos e objetivos específicos adicionar uma referência ao setor 

produtivo local; 

• Tabela 1, pg 24: Sugere-se: alterar a tabela de imagem para texto; nomear a tabela como 

Matriz Curricular do Curso Técnico em Design de Interiores. Alterar a grafia das horas: ex 

33h20min e para horas inteiras 200h; 

• Item 10.9.1 - Projeto Integrador: revisar a última frase do primeiro parágrafo; 

• Item 10.9.2 - Etapas do Projeto integrador faz parte do Projeto Integrador, sugere-se que 

utilize 10.9.1.1; 

• Artigo 22, pg. 66: Corrigir a referência do “Quadro 1” para Tabela 2; 

• Artigo 28, item II: reformular o texto. [...] quando o discente se enquadrar na situação 

apresentada na Tabela 2[...]. Todos os estudantes se encaixam em alguma situação da Tabela 

2. Fazer referência para os que se encaixam na situação de recuperação. 
 

Obs: Todas as solicitações e sugestões foram atendidas. 

 

Data Deliberações do CONSUP 

 
 

 

 

10/09/ 2020.       

Data e assinatura do Coordenador do Curso 

 


