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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 Técnico em Agrimensura EaD subsequente

Modalidade EaD

Nível Técnico
Campus Inconfidentes
Coordenador Fabio Luiz Albarici

Data Alterações Propostas
(Registrar resumidamente apenas os tópicos e informações relevantes)

30/06/20

1. Alteração do nome curso Técnico  em Agrimensura EaD subsequente
(RESOLUÇÃO No 038/2016, DE 28 DE JUNHO DE 2016) para Técnico  em
Geoprocessamento EaD subsequente.

2. Mudança no Perfil profissional: elabora produtos cartográficos a par r de
fotos terrestres, aéreas e imagens de satélite. Analisa dados espaciais. U liza
ferramentas de geoprocessamento. Cria modelos de fenômenos ambientais.
Define consultas relacionadas aos fenômenos mapeados para geração de
relatórios e mapas temá cos. Presta assistência técnica na compra, venda e
u lização de equipamentos especializados. Coordena e supervisiona a
execução de serviços técnicos.

3. Redução da carga horária do curso de 1860 horas para 1200 horas (de acordo
com o Catálogo Catálogo Nacional de Cursos Técnicos)

4. Redução do tempo de integralização do Curso, passando de 4 módulos (2
anos) para 3 módulos (1,5 anos);

5. Mudança de diversas disciplinas e reordenamento entre os módulos do
curso, para adequação do perfil profissional.

6. Mudança do número de ingressantes (vagas), passando de 150 a 600,
para Conforme demanda; 

7. Mudança na forma de ingresso, passando de Processo sele vo para Sorteio
ou ordem de inscrição.

8. Mudança no turno de Funcionamento, passando de Integral para On-line e
momentos presenciais.

9. Mudança no estágio Supervisionado de 360 horas para “não prevê Estágio
Curricular, conforme Resolução CONSUP n° 055/2018 em seu artigo 61”.

Justificativas

1. A mudanças no PPC do Curso Técnico de Agrimensura
Ead Subsequente para Curso Técnico de



Geoprocessamento Ead Subsequente o foram
necessárias para adequação do perfil profissional e
atendimento de uma demanda de mercado atual.

2.  Redução do tempo do curso é necessário para que o
aluno seja inserido no mercado de trabalho mais
rapidamente.

3. Por se tratar de um curso 100% on-line é difícil
gerenciar o estágio obrigatório, assim resolveu-se
retirar (experiência de ouros cursos não foram boas).

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CADEM

03/07/2020

Em reunião do CADEM realizada no dia 03/07/20 as 9 horas, ficou
aprovado as modificações do PPC. Foi solicitado que
a Coordenação do curso entre em contato com a Coordenadoria do
Ensino a Distância (EaD) para verificar:
1. Como será o envio dos diplomas aos discentes que concluírem o
curso e;
2. Presença na Colação de grau.
Uma vez que o curso será à nível nacional por se tratar de EaD.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após a CAMEN ou 
CAPEPI

18/08/20

1. Alteração do nome ministro da educação ( alterar para Milton Ribeiroalterar para Milton Ribeiro)
2. Atualização: CEP da Reitoria - 37553465
3. Adicionar na Figura 12 o valor total da carga horária do curso ( SugiroSugiro

adicionar na tabela do item 10.3adicionar na tabela do item 10.3)
4. Adicionar a disciplina optativa de Libras na matriz curricular ( Sugiro adicionarSugiro adicionar

o ementário da disciplinao ementário da disciplina)
5. Carga horária dividida entre teoria e prática ( Contudo, entendemos não serContudo, entendemos não ser

necessária devido ao curso ser no formato EaDnecessária devido ao curso ser no formato EaD) 
6. Funcionamento de estágio supervisionado (O curso não tem estágio comoO curso não tem estágio como

obrigatórioobrigatório)
7. Revisão e correção do Sumário ( Necessário alinhar a numeração da página àNecessário alinhar a numeração da página à

direita, e do índicedireita, e do índice)
8. Observações gerais, O PPC segue os padrões estabelecidos, mas é necessário

rever as dimensões de algumas imagens e tabelas que ultrapassam o limite
das margens.

9. Todas as mudanças sugeridas foram acatadas e as tabela foram corrigidas.

Data Alterações Atendidas ou Justificadas Após o CEPE

11/09/20

1. Realizada a correção: Conforme demanda** (**mínimo de 30 alunos para
formação de turma) (o termo de vagas "sob demanda" está descrito comoo termo de vagas "sob demanda" está descrito como
alteração de 150 para 600, mas no PPC essa informação não está detalhada.alteração de 150 para 600, mas no PPC essa informação não está detalhada.
Não seria válido compreender essa quantidade para evitar obrigatoriedadeNão seria válido compreender essa quantidade para evitar obrigatoriedade
de abertura de turmas mesmo com poucos estudantes?de abertura de turmas mesmo com poucos estudantes?)

2. Alterado para Processo Seletivo (Formas de ingresso (pág. 34) - aindaFormas de ingresso (pág. 34) - ainda
constam outras que não o sorteio, deve ser alterado?constam outras que não o sorteio, deve ser alterado?)

3. Foram corrigidos e padronizados para online. O curso será 100% online não
havendo momentos presenciais. Apenas Aulas Síncronas, definidos pelos
professores (padronização do termo "on-line" ou " online" e da expressão "àpadronização do termo "on-line" ou " online" e da expressão "à
distância" para "a distância". Além disso esclarecer com relação aosdistância" para "a distância". Além disso esclarecer com relação aos
momentos presenciais - existe uma definição prévia da quantidade demomentos presenciais - existe uma definição prévia da quantidade de
momentos?momentos?)

4.  Todas as formatações foram Ajustada.  ((Ajustar formatação do arquivo emAjustar formatação do arquivo em
espaçamentos (páginas 38, 65, 81 e 83 e outras), parágrafo, alinhamentos,espaçamentos (páginas 38, 65, 81 e 83 e outras), parágrafo, alinhamentos,
cor da fonte (trecho do texto destacado em amarelo - pág. 72) e estilo dacor da fonte (trecho do texto destacado em amarelo - pág. 72) e estilo da
fonte. fonte. Existem trechos diferentes ao longo do arquivo especialmente nasExistem trechos diferentes ao longo do arquivo especialmente nas
ementas. ementas. Pág. 38 - padronizar o tempo verbal da primeira frase "Interpretar"Pág. 38 - padronizar o tempo verbal da primeira frase "Interpretar"
para "Interpreta")para "Interpreta")

5. Componente curricular foi atualizada com 5 bibliografias complementares  ((AA
disciplina "COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSAMENTO DE DADOSdisciplina "COMPONENTE CURRICULAR: PROCESSAMENTO DE DADOS
TOPOGRÁFICOS" tem apenas 3 bibliografias complementares (pág. 49),TOPOGRÁFICOS" tem apenas 3 bibliografias complementares (pág. 49),



reverrever) ) 
6. A descrição da hora aula foi retirada. ((pág. 42 - é necessário descrever apág. 42 - é necessário descrever a

duração da aula (50 minutos)?duração da aula (50 minutos)?))

Data Deliberações do CONSUP
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