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Aos nove de setembro, do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e vinte e seis minutos, na 1 

sala de reuniões do Câmpus Poços de Caldas, sob a Presidência do Reitor, Marcelo Bregagnoli, 2 

realizou-se a 4ª Reunião Extraordinária do Conselho Superior (mandato 2014-2016), estando 3 

presentes os Senhores Conselheiros: Representantes dos Docentes – Lidiane Teixeira Xavier, 4 

Luciano Pereira Carvalho, Evane da Silva, Beatriz Glória Campos Lago, Flávio Santos Freitas, 5 

Ricardo Aparecido Avelino. Representantes dos Discentes – Arthur Dantas Rocha, Washington 6 

Bruno Silva Pereira, Pedro Brandão Loro, Guilherme Vilhena Vilasboas. Representantes dos 7 

Técnico-Administrativos – Marcos Roberto dos Santos, Antônio Marcos de Lima, Sandro 8 

Soares da Penha, Clayton Silva Mendes, Anderson Luiz de Souza, Sueli do Carmo Oliveira. 9 

Representantes dos Egressos – Renan Andrade Pereira, Aryovaldo Magalhães D’Andrea Junior, 10 

Márcia Scodeler. Representantes Entidades Patronais: Neusa Maria Arruda. Representantes 11 

do Setor Público ou Estatais - Jésus de Souza Pagliarini. Representantes dos Diretores-gerais 12 

dos Câmpus – Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Luiz 13 

Carlos Machado Rodrigues, João Paulo de Toledo Gomes, Josué Lopes, Marcelo Carvalho 14 

Bottazzini. Foram convidados para participarem da reunião, Carlos Alberto Machado Carvalho 15 

(Pró-reitor de Ensino); os professores que apresentarão os PPC’s: Brigida Monteiro Vilas Boas, 16 

Matheus de Lima Rodrigues, Elgte Elmin Borgs de Paula, Ronã Rinston Amaury Mendes, 17 

Thomaz Alvisi de Oliveira, Rodrigo Lício Ortolan, Jane Piton Serra Sanches, Mateus dos Santos, 18 

André Gripp de Resende Chagas; Narayana de Deus Nogueira Bregagnoli (Assessora 19 

Internacional). A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos Conselheiros, sendo: 20 

01. Palavra do Presidente. 02. Verificação do Quórum do Conselho Superior (Secretário). 03. 21 

Aprovação da Ata da reunião do dia 12/08/2014. 04. Propostas de criação de Novos Cursos e 22 

Projetos Pedagógicos de Cursos tramitados pela Resolução 009/2014. 1. Bacharelado em Ciência 23 

e Tecnologia de Alimentos (Câmpus Machado). 2. Bacharelado em Sistemas de Informação 24 

(Câmpus Machado). 3. Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio (Câmpus 25 

Passos). 4. Licenciatura em Matemática (Câmpus Passos). 5. Técnico em Orientação 26 

Comunitária Integrado ao Ensino Médio – Proeja (Câmpus Passos). 6. Licenciatura em Química 27 

(Câmpus Pouso Alegre). 7. Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio (Câmpus 28 

Pouso Alegre). 8. Licenciatura em Geografia (Câmpus Poços de Caldas). 9. Engenharia de 29 

Computação (Câmpus Poços de Caldas). 10. Licenciatura em Ciências Biológicas (Câmpus 30 

Poços de Caldas). 11. Tecnologia em Gestão Comercial (Câmpus Poços de Caldas). 12. 31 

Licenciatura em Matemática (Câmpus Pouso Alegre). 13. Bacharelado em Ciências da 32 

Computação (Câmpus Passos). 05. Alterações. 1. PPC Bacharelado em Agronomia (Câmpus 33 

Machado). 2. PPC Licenciatura em Computação (Câmpus Machado). 3. PPC Bacharelado em 34 

Engenharia de Alimentos (Câmpus Inconfidentes). 4. PPC 2012 Técnico em Administração 35 

Subsequente (Câmpus Poços de Caldas). PPC 2013 Técnico em Administração Subsequente 36 

(Câmpus Poços de Caldas). 06. Alteração na Resolução 015/2013 Mobilidade Acadêmica no 37 



 

 

IFSULDEMINAS. 07. Expedientes (Presidente e Secretário). - Alteração no Organograma do 38 

Câmpus Inconfidentes. - Solicitação do Reitor para afastamento do país. O Presidente agradeceu 39 

a presença de todos e ao Josué pela recepção no Câmpus Poços de Caldas. Passou a palavra ao 40 

Josué que desejou boas vindas e convidou a todos para que depois da reunião fossem conhecer as 41 

novas instalações do Câmpus Poços de Caldas. O Presidente justificou a ausência do conselheiro 42 

Célio que não pode vir para a reunião. Falou da transmissão ao vivo das reuniões de Conselho 43 

Superior pela internet. Disse que na última reunião foram 300 acessos ao vivo e que tiveram 44 

outros acessos na gravação hospedada no Youtube. Reiterou o convite para o evento de posse do 45 

reitor e diretores-gerais dos Câmpus Inconfidentes, Machado e Muzambinho, amanhã (10 de 46 

setembro). Logo após o Presidente propôs uma dinâmica de apresentação dos PPC, o 47 

coordenador do curso apresentaria em três a cinco minutos e logo após seria colocado para 48 

discussão do CONSUP. Todos concordaram. Seguindo a pauta, item 02. Verificação do Quórum 49 

do Conselho Superior (Secretário). O Presidente solicitou ao Secretário que verificasse o 50 

quórum, estavam presentes 30 (trinta) dos 37 (trinta e sete) membros do Conselho Superior. Item 51 

03. Aprovação da Ata da reunião do dia 12/08/2014. O Presidente colocou em discussão a Ata 52 

do dia 12/08/2014. Josué fez as seguintes observações: na linha 182 corrigir o nome da 53 

professora Narayana. Na linha 592 sugeriu uma revisão na frase, ficando assim: “Josué falou que 54 

o Marcelo Bottazzini estava presente nas discussões do organograma e que o João Paulo não 55 

acompanhou as discussões.” Na linha 604 onde se lê: “CD-2”, leia-se: “CD-3”. Na linha 611 erro 56 

no início, corrigir a palavra “Falou”. O Presidente colocou em votação a Ata, sendo aprovada 57 

com as observações. Seguindo a pauta, item 04. Propostas de criação de Novos Cursos e 58 

Projetos Pedagógicos de Cursos tramitados pela Resolução 009/2014. O Presidente passou a 59 

palavra ao professor Carlos Alberto que fez um resgate desse processo de criação de novos 60 

cursos. Disse que o trâmite começou no dia 05 de maio. Segundo a resolução 009/2014 o 61 

primeiro procedimento é o protocolo do câmpus junto ao CEPE, ao gabinete da reitoria, sobre a 62 

intenção de criação de novos cursos, assim começa a deflagrar o processo de criação de curso, 63 

que vai passar por diversas câmaras até chegar ao CONSUP. Disse que a partir do protocolo 64 

houve uma visita in loco de grupos de trabalho (GT) do CEPE, em que se verificou uma série de 65 

procedimentos que têm de ser adotados pelo câmpus para que esse processo continue. Falou que 66 

de acordo com a resolução 009/2104, a partir do protocolo, tem a criação de portaria de NDE, 67 

apresentação de demandas, a relação de professores e compromisso deles em estar ministrando 68 

suas aulas das disciplinas do curso. Disse que tudo isso é olhado por esse GT, que dá o seu 69 

parecer em 20 (vinte) dias e uma vez que tem esse parecer favorável, tem esse processo 70 

caminhando. Após esse parecer favorável vai para análise da Câmara de Ensino, o Projeto 71 

Pedagógico e todos esses documentos. A Câmara de Ensino uma vez dado o seu parecer 72 

favorável, encaminha para o CEPE. No CEPE também são realizados grupos de trabalho (GT) 73 

que analisam novamente e discutem os Projetos Pedagógicos e dá o seu parecer. Com o parecer 74 

da Câmara de Ensino e o parecer do CEPE é submetido ao CONSUP para aprovação. Explicou 75 

que para todos os cursos que serão apresentados nesta reunião, tanto a Câmara de Ensino quanto 76 

o CEPE emitiram pareceres favoráveis. Justificou que o único curso que tramitou pela resolução 77 

057/2011 foi o Bacharelado em Ciências da Computação (Câmpus Passos), porque houve um 78 

protocolo anterior a criação da resolução 009/2014 e também teve os seus pareceres favoráveis. 79 

O Presidente chamou a Professora Brigida para a apresentação do curso: 1. Bacharelado em 80 

Ciência e Tecnologia de Alimentos (Câmpus Machado). Professora Brigida disse que a 81 

proposta desse curso passou pelos tramites, obtendo pareceres favoráveis. O curso Bacharelado 82 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos terá periodicidade letiva anual, com carga horária total de 83 

3.204 horas. O curso ofertará 40 vagas anuais no período diurno/integral; e será realizado pelo 84 

IFSULDEMINAS, Câmpus Machado. O Presidente colocou em discussão, sendo aprovado por 85 

todos, o Projeto Pedagógico e a criação do Curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia de 86 

Alimentos (Câmpus Machado). Completou que fruto dessa discussão surgiu a proposta de 87 

mestrado, que já está homologado para submissão junto a Capes. O Presidente agradeceu a 88 

Professora Brigida e chamou o Professor Matheus para apresentar o curso: 2. Bacharelado em 89 



 

 

Sistemas de Informação (Câmpus Machado). Professor Matheus disse que o Curso 90 

Bacharelado em Sistemas de Informação começou a ser pensado a mais de um ano, a proposta de 91 

criação passou pelos tramites. O curso terá periodicidade letiva anual, com carga horária total de 92 

3.508 horas. O curso ofertará 40 vagas anuais no período matutino; e será realizado pelo 93 

IFSULDEMINAS, Câmpus Machado. O Presidente colocou em discussão, sendo aprovado por 94 

todos, o Projeto Pedagógico e a criação do Curso Bacharelado em Sistemas de Informação 95 

(Câmpus Machado). O Presidente agradeceu o Professor Matheus e justificou que o Diretor, 96 

Professor João Paulo irá apresentar os cursos do Câmpus Passos: 3. Técnico em Produção de 97 

Moda Integrado ao Ensino Médio (Câmpus Passos). Professor João Paulo disse que o curso 98 

Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio terá periodicidade letiva anual, com 99 

carga horária total de 3.600 horas. O curso ofertará 35 vagas anuais no período integral; e será 100 

realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Passos. O Presidente disse que o Câmpus Passos, tem 101 

passado por um repensar de algumas ações, trazendo quatro cursos para aprovação. Hoje, de 102 

acordo com a Lei 11.892, a oferta de curso Técnico e Licenciatura têm de ser prioritário. 103 

Aproveitou para parabenizar o Câmpus Passos por essa capacidade de rediscutir e atender à 104 

sociedade. O Presidente colocou em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico 105 

e a criação do curso Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio. 4. Licenciatura 106 

em Matemática (Câmpus Passos). Professor João Paulo disse que o curso Licenciatura em 107 

Matemática terá periodicidade letiva anual, com carga horária total de 3.200 horas. O curso 108 

ofertará 40 vagas anuais no período noturno; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus 109 

Passos. O Presidente colocou em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a 110 

criação do curso Licenciatura em Matemática. 5. Técnico em Orientação Comunitária 111 

Integrado ao Ensino Médio – Proeja (Câmpus Passos). Professor João Paulo disse que o curso 112 

Técnico em Orientação Comunitária Integrado ao Ensino Médio – Proeja terá periodicidade 113 

letiva anual, com carga horária total de 2.400 horas. O curso ofertará 35 vagas anuais no período 114 

noturno; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Passos. O Presidente colocou em 115 

discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso Técnico em 116 

Orientação Comunitária Integrado ao Ensino Médio – Proeja. Sueli disse que participou como 117 

membro do GT do CEPE da avaliação dos cursos do Câmpus Passos. Falou que desde o início, 118 

da visita em loco, foram bem recebidos, houve troca de muitos e-mails e houve mesmo uma 119 

construção ao longo desse processo, um aperfeiçoamento do PPC e uma troca de experiência. 120 

Aproveitou para parabenizar toda a equipe por esse engajamento. Disse que o CONSUP está 121 

aprovando hoje um curso que pode ser o “carro chefe” do Proeja para a instituição. O Presidente 122 

disse que foi acertada a decisão do CEPE na questão dos GT para estudar os cursos serem inter 123 

câmpus. Josué também parabenizou a equipe de Passos com relação a oferta de um curso técnico 124 

integrado na Educação Básica, na modalidade Proeja. João Paulo agradeceu e disse que levará a 125 

equipe do câmpus os parabéns. O Presidente solicitou antecipar o item 13 que também é um 126 

Curso do Câmpus Passos, todos concordaram. Professor João Paulo apresentou o curso: 13. 127 

Bacharelado em Ciências da Computação (Câmpus Passos). Professor João Paulo disse que o 128 

curso Bacharelado em Ciências da Computação terá periodicidade letiva anual, com carga 129 

horária total de 3.216 horas. O curso ofertará 40 vagas anuais no período diurno/integral; e será 130 

realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Passos. O Presidente colocou em discussão, sendo 131 

aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso Bacharelado em Ciências da 132 

Computação. O Presidente agradeceu ao Professor João Paulo e chamou a Professora Elgte para 133 

apresentar o curso: 6. Licenciatura em Química (Câmpus Pouso Alegre). Professora Elgte 134 

disse que o curso Licenciatura em Química terá periodicidade letiva anual, com carga horária 135 

total de 2.900 horas. O curso ofertará 40 vagas anuais no período noturno; e será realizado pelo 136 

IFSULDEMINAS, Câmpus Pouso Alegre. O Presidente colocou em discussão, sendo aprovado 137 

por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso Licenciatura em Química. O Presidente 138 

agradeceu a Professora Elgte e chamou o Professor Ronã para apresentar o curso: 7. Técnico em 139 

Administração Integrado ao Ensino Médio (Câmpus Pouso Alegre). Professor Ronã disse 140 

que o curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio terá periodicidade letiva 141 



 

 

anual, com carga horária total de 3.550 horas. O curso ofertará 35 vagas anuais no período 142 

integral; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Pouso Alegre. O Presidente colocou 143 

em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso Técnico em 144 

Administração Integrado ao Ensino Médio. O Presidente agradeceu o Professor Ronã e chamou 145 

o Professor Thomaz para apresentar o curso: 8. Licenciatura em Geografia (Câmpus Poços de 146 

Caldas). Professor Thomaz disse que o curso Licenciatura em Geografia terá periodicidade 147 

letiva anual, com carga horária total de 3.222 horas. O curso ofertará 35 vagas anuais no período 148 

noturno; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Poços de Caldas. O Presidente 149 

colocou em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso 150 

Licenciatura em Geografia. O Presidente agradeceu o Professor Thomaz e chamou o Professor 151 

Rodrigo para apresentar o curso: 9. Engenharia de Computação (Câmpus Poços de Caldas). 152 

Professor Rodrigo disse que o curso Engenharia de Computação terá periodicidade letiva anual, 153 

com carga horária total de 4.266,7 horas. O curso ofertará 35 vagas anuais no período 154 

diurno/integral; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Poços de Caldas. O Presidente 155 

colocou em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso 156 

Engenharia de Computação. Marcelo Bottazzini disse que essa iniciativa é magnífica, 157 

parabenizou o professor Josué, desejou sucesso. Falou para terem cuidado e ficarem de olho na 158 

quantidade de Engenheiros de Computação que vão ter. Rodrigo disse que as vagas abertas são 159 

para Engenheiro Elétrico e Engenheiro da Computação. Luciano disse que dando uma sequência 160 

ao que o Marcelo Bottazzini falou, na questão das avaliações de cursos, o INEP pega nesse ponto 161 

de quantos profissionais da área específica estão no corpo docente. Sugeriu que o curso seja 162 

voltado para a área da indústria, do setor privado, que vai auxiliar em implantação de 163 

laboratórios, em projetos dentro do câmpus. Disse que é muito importante buscarem essa 164 

parceria com a iniciativa privada, para os egressos de Engenharia da Computação será muito 165 

bom isso, na questão de empregabilidade e inserção no mercado de trabalho. Josué disse que as 166 

colocações foram pertinentes, tanto as do Marcelo Bottazzini, quanto as do Luciano. Disse que já 167 

estão atentos, existe sim essa preocupação. Como gestor, disse que o Câmpus Poços de Caldas 168 

além desse curso que será ofertado em 2015, o câmpus oferece o curso Técnico em 169 

Eletrotécnica, na modalidade integrado e também na modalidade subsequente, e, além disso, 170 

oferece também o Técnico em Informática na modalidade integrado e também na modalidade 171 

subsequente. Falou que esse curso foi pensando na questão da verticalização do ensino o Câmpus 172 

Poços de Caldas. O Presidente agradeceu o Professor Rodrigo e chamou a Professora Jane para 173 

apresentar o curso: 10. Licenciatura em Ciências Biológicas (Câmpus Poços de Caldas). 174 

Professora Jane disse que o curso Licenciatura em Ciências Biológicas terá periodicidade letiva 175 

anual, com carga horária total de 3.601 horas. O curso ofertará 35 vagas anuais no período 176 

diurno/integral; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Poços de Caldas. O Presidente 177 

colocou em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso 178 

Licenciatura em Ciências Biológicas. O Presidente agradeceu a Professora Jane e chamou o 179 

Professor Mateus para apresentar o curso: 11. Tecnologia em Gestão Comercial (Câmpus 180 

Poços de Caldas). Professor Mateus disse que o curso Tecnologia em Gestão Comercial terá 181 

periodicidade letiva anual, com carga horária total de 2.046 horas. O curso ofertará 35 vagas 182 

anuais no período noturno; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Poços de Caldas. O 183 

Presidente colocou em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do 184 

curso Tecnologia em Gestão Comercial. O Presidente agradeceu o Professor Mateus e chamou o 185 

Professor André para apresentar o curso: 12. Licenciatura em Matemática (Câmpus Pouso 186 

Alegre). Professor André disse que o curso Licenciatura em Matemática terá periodicidade letiva 187 

anual, com carga horária total de 3.133 horas. O curso ofertará 40 vagas anuais no período 188 

noturno; e será realizado pelo IFSULDEMINAS, Câmpus Pouso Alegre. O Presidente colocou 189 

em discussão, sendo aprovado por todos, o Projeto Pedagógico e a criação do curso Licenciatura 190 

em Matemática. Jésus parabenizou os Câmpus Pouso Alegre e Poços de Caldas por investirem 191 

em Licenciatura de Professores, principalmente na área de Química e Matemática que tem uma 192 

deficiência muito grande. Disse que acredita que venha atender a demanda do pessoal de baixa 193 



 

 

renda e as deficiências da região serão sanadas dentro de alguns anos, com ensino de qualidade. 194 

Marcos sugeriu, na grade curricular, tentar colocar Fundamentos Elementar e Cálculo na 195 

sequência. André justificou que tiveram de fazer algumas alterações na grade, de encaixar 196 

matérias, e como todos os períodos estão cheios, com todos os dias da semana com aulas, a grade 197 

ficou com pouca flexibilidade e tiveram dificuldade em colocar essas disciplinas na sequência, 198 

mas conversando com a equipe, verificaram que não seria tão prejudicial, já que, no caso do 199 

Cálculo 4 trataria de uma parte de integração tridimensional, como é um assunto descolado do 200 

resto de cálculo não seria tão prejudicial. Disse que vai levar a sugestão para tentarem dar mais 201 

uma ajeitada na grade. O Presidente agradeceu o Professor André. Aproveitou para agradecer ao 202 

CONSUP por essas aprovações que mostra que estamos fazendo esse atendimento à 203 

comunidade, dando acesso mais fácil e verticalização do ensino. Foram quatro cursos do Curso 204 

do Câmpus Passos, quatro cursos do Câmpus Poços de Caldas, três cursos do Câmpus Pouso 205 

Alegre e dois cursos do Câmpus Machado. A aprovação desses PPC foram fundamentais para os 206 

câmpus terem uma sustentabilidade econômica. Disse que hoje é um dia histórico. Carlos 207 

Alberto disse que em nome do CEPE estende esse agradecimento a todos. Falou que foram 208 

muitas conversas, muita troca de experiência e um avanço significativo. Desejou sucesso na 209 

condução desses cursos, com qualidade e padrão do IFSULDEMINAS. Disse que foi um 210 

trabalho de um grupo muito grande e essa vitória e de todos.   Dando continuidade a pauta, item 211 

05. Alterações. 1. PPC Bacharelado em Agronomia (Câmpus Machado). Professor Luciano, 212 

coordenador geral de ensino do Câmpus Machado, representando Professora Neiva, 213 

coordenadora do curso, que não pode estar presente. Luciano iniciou falando que as alterações 214 

no PPC do curso de Agronomia do Câmpus Machado são em função da avaliação do INEP, onde 215 

o curso está aprovado nota quatro, a alteração da Matriz Curricular que não pode estar fechada, 216 

ela tem que estar a todo momento passando por atualizações que vão melhorar a qualidade desse 217 

curso, que vão atualizar esse curso, em relação ao que está sendo visto no mercado, ao que o 218 

egresso (profissional) vai precisar de estar atento quando sair para o seu trabalho. As alterações, 219 

como todo processo, tem que passar por todos os órgãos. Primeiro as alterações surgiram do 220 

NDE, passaram pelo colegiado, pelo CADEM, CAMEN e CEPE até chegar hoje ao CONSUP. 221 

Para o Curso de Engenharia Agronômica foram algumas exclusões de disciplinas que estavam 222 

com conteúdos duplicados em outras disciplinas. Foram três disciplinas excluídas da Matriz 223 

Curricular por estar sobrepondo em outras disciplinas; Alteração de nome de disciplinas, 224 

inclusive atendendo o relatório de sugestões da esquipe avaliadora do INEP; disciplinas que 225 

tiveram subdivisões, como: Máquinas Agrícolas foi dividida em Mecanização 1 e Mecanização 226 

2, Culturas Anuais divididas em Culturas Anuais 1 e Culturas Anuais 2; e disciplinas que 227 

sofreram fusão, duas disciplinas isoladas que foram fundidas em uma, além de trocas de 228 

períodos. Disse que a alteração mais pesada foi a adaptação ao novo modelo de PPC, construído 229 

pela PROEN, com apoio das Pedagogas. O Presidente completou que todas as alterações 230 

passaram pelo CAMEN e pelo CEPE e logo após colocou em discussão. Carlos Henrique 231 

complementou que a outra alteração também foi com relação a oferta que passa a ser semestral e 232 

não anual. Sem mais colocações, os conselheiros aprovaram as alterações do PPC do Curso de 233 

Bacharelado em Agronomia (Câmpus Machado). 2. PPC Licenciatura em Computação 234 

(Câmpus Machado). Luciano disse que da mesma forma que o Curso de Agronomia, o curso de 235 

Licenciatura em Computação também passou pela avaliação do INEP, aprovado com nota 4. 236 

Disse que foram elogiados sobre a forma da constituição do curso, curso inédito no Sul de Minas 237 

e um dos únicos de Minas Gerais. Disse que são alterações específicas em mudanças de nomes 238 

de disciplinas, alterações de posições de disciplinas em períodos. É um curso que forma 239 

professores da área de computação. Disse que é um curso bem pesado na parte pedagógica. A 240 

mudança mais forte, pertinente na discussão do NDE, foi a fusão das disciplinas Inteligência 241 

Artificial 1 e Inteligência Artificial 2 no sétimo período e no oitavo período foi criada a 242 

disciplina Tópicos em Computação – para atender demandas que o mercado coloca. Outra 243 

alteração é a oferta de 20% do curso em Educação a Distancia. Algumas disciplinas como TCC 2 244 

e a disciplina Educação a Distancia foram colocadas em formato EaD, que é permitido de acordo 245 



 

 

com a legislação. O Presidente colocou em discussão sendo aprovadas as alterações no PPC do 246 

Curso de Licenciatura em Computação (Câmpus Machado).  pelos conselheiros. O Presidente 247 

agradeceu ao Luciano pelas explicações.  3. PPC Bacharelado em Engenharia de Alimentos 248 

(Câmpus Inconfidentes). Marcos disse que está representando a Professora Ana Cristina que 249 

não pode vir para a reunião. Disse que assim como no Câmpus Machado o PPC está passando 250 

por adaptações, retiradas de disciplinas que já estavam sendo contempladas na ementa de outras 251 

e a mudança de algumas posições de disciplinas na Matriz Curricular. O Presidente colocou em 252 

discussão. Os conselheiros aprovaram as alterações no PPC do Curso de Bacharelado em 253 

Engenharia de Alimentos (Câmpus Inconfidentes). O Presidente agradeceu ao Marcos pelas 254 

explicações. 4. PPC 2012 Técnico em Administração Subsequente (Câmpus Poços de 255 

Caldas) e PPC 2013 Técnico em Administração Subsequente (Câmpus Poços de Caldas). 256 

Professora Jane disse estar representando o Professor Thiago, que não pode estar presente. 257 

Iniciou falando que em virtude da verificação de um erro no somatório da carga-horária total das 258 

disciplinas do curso técnico em Administração na modalidade subsequente, vem, solicitar ajustes 259 

nos dois Projetos Pedagógicos de Curso (PPC’s) do curso em questão que estão em vigência. Ao 260 

analisar tais PPC’s, a coordenação do curso junto à Coordenadoria de Ensino do câmpus identificou 261 

uma discrepância entre a carga-horária das disciplinas do 3º módulo e o seu total. Conforme consta 262 

no PPC, a carga-horária referente ao 3º módulo perfaz o quantitativo de 320 horas, contudo, ao se 263 

somar a carga horária total de cada disciplina do referido módulo, chega-se ao resultado de288 horas. 264 

Disso resulta a necessidade de correção da carga-horária das disciplinas do 3º módulo, a qual passaria 265 

de 320 para 288 horas, alteração esta que configura uma nova Carga Horária Total do Curso, que 266 

passaria a ser de 1016 horas, e nãode1048 horas, de acordo com os PPC’s atuais. A alteração 267 

solicitada não impacta o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem relativas ao curso, 268 

tampouco a formação profissional dos alunos. Ademais, quanto aos dispositivos legais que regem tal 269 

modalidade, o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos regulamenta, como Carga Horária Mínima 270 

para o curso Técnico de Administração, 800 horas, de modo que, com a realização da mudança 271 

solicitada, a exigências de carga-horária continuaria sendo atendida. Frente a outras possibilidades 272 

com vistas à correção da carga-horária, entre as quais a elevação da carga-horária de alguma das 273 

disciplinas do 3° módulo, os docentes que nele atuam afirmam não ser uma ação necessária, haja 274 

vista que, segundo eles, com base nos ementários, os conteúdos atualmente abordados são suficientes 275 

para atender às necessidades e exigências tangentes ao curso. Disse que essa é a mesma posição da 276 

coordenação do curso e da Coordenadoria de Ensino. O Presidente colocou em discussão, sendo 277 

aprovado por todos a alteração do PPC 2012 Técnico em Administração Subsequente (Câmpus 278 

Poços de Caldas) e a alteração do PPC 2013 Técnico em Administração Subsequente (Câmpus 279 

Poços de Caldas). O Presidente agradeceu a Professora Jane pela explicação. Seguindo a pauta, 280 

item 06. Alteração na Resolução 015/2013 Mobilidade Acadêmica no IFSULDEMINAS. O 281 

Presidente passou a palavra para a Professora Narayana. Narayana desejou bom dia a todos. 282 

Solicitou alteração na resolução e mobilidade, uma resolução que já foi criada e aprovada em 283 

2013, que estabelece os direitos e deveres dos alunos do IFSULDEMINAS que saem para 284 

intercâmbio. Disse que a resolução fala sobre a questão de créditos, carga horária, estágio, tudo 285 

que o aluno fizer no exterior e como funciona o aproveitamento disso quando ele retorna para o 286 

IFSULDEMINAS.  Explicou que quanto foi feita a resolução não tinham acrescentado a questão 287 

da conversão de créditos, porque cada país que o aluno vai tem um sistema de créditos e notas 288 

diferentes, tem lugar que é nota, tem lugar que é conceito e as médias não diferentes. Disse que 289 

cada vez quem um grupo de alunos retornar de um determinado país haverá a necessidade de se 290 

fazer um acréscimo na resolução explicando especificamente sobre a conversão de créditos 291 

daquele país que o aluno foi. Falou que no início do ano receberam um grupo de 30 (trinta) 292 

alunos que foram para Portugal que precisam ter os créditos validados aqui na instituição, ou 293 

como disciplina optativa, ou como disciplina obrigatória. O aluno tem direito de aproveitar esses 294 

créditos. Disse que precisam criar uma normativa para validar esses créditos cursados 295 

especificamente na Europa. Falou que quando tiver alunos retornando dos Estados Unidos, por 296 

exemplo, terão de fazer um novo acréscimo, porque lá é diferente a conversão de créditos, 297 

sempre que precisar vão fazer uma atualização. Disse que o Sistema Europeu de transferência de 298 



 

 

créditos percebe-se que cada crédito Europeu equivale de 25 a 30 horas. Sendo assim, para o 299 

IFSULDEMIMAS, sugere-se que seja considerado 1 crédito equivalente a 25 horas, uma vez que 300 

a carga horária da Europa é bem mais alta do que a do Brasil, pois consideram horas de estudo 301 

do aluno em casa. Explicou que nesse caso específico para Europa foi adicionado um artigo para 302 

fazer a validação. No Capítulo 6, Art. 25 leia-se: “CAPÍTULO VI - DO APROVEITAMENTO 303 

DOS ESTUDOS. Art. 25 - O aproveitamento de estudos dos estudantes do IFSULDEMINAS em 304 

mobilidade será de no máximo 25% da carga horária total do curso em que está matriculado. A 305 

única exceção será o Estudante em Mobilidade, do IFSULDEMINAS, participante de PMA para 306 

Dupla Diplomação de seu Curso de Graduação. Para este, a carga horária máxima de 307 

aproveitamento dos estudos realizados na instituição de ensino superior estrangeira, conveniada, 308 

está definida em Resolução específica do CEPE. § 1° – Os créditos cursados na Europa, de 309 

acordo com o ECTS: European Credit Transfer System (Sistema Europeu de transferência de 310 

créditos), para o registro no histórico do discente do IFSULDEMINAS, serão convertidos nos 311 

cursos superiores, na razão de 1 (um) para 25 (vinte e cinco), ou seja, a cada 1 (um) crédito 312 

Europeu será dada a equivalência de 25 horas. § 2° – As notas obtidas pelo discente no exterior 313 

serão convertidas via regra de três simples.” Carlos Alberto registrou que as alterações foram 314 

analisadas pela Câmara de Ensino e CEPE com pareceres favoráveis. O Presidente colocou em 315 

discussão, sendo aprovados por todos. Agradeceu a presença da professora Narayana. Seguindo a 316 

pauta, item 07. Expedientes (Presidente e Secretário). - Alteração no Organograma do 317 

Câmpus Inconfidentes. Miguel solicitou a alteração no Organograma do Câmpus Inconfidentes 318 

conforme descrito: - Alterar a nomenclatura Setor de Comunicação Social, código FG-3 para 319 

Assessoria de Comunicação Social, código FG-3. Disse que é uma padronização seguindo os 320 

moldes que tem na Reitoria. O Presidente colocou em discussão, sendo aprovada por todos. 321 

Seguindo, item - Solicitação do Reitor para afastamento do país. O Presidente justificou que 322 

como é de praxe, todo afastamento do país, do Reitor, tem de ter autorização do CONSUP. Assim 323 

foi solicitada a autorização de afastamento do país do Reitor, Marcelo Bregagnoli, para 324 

participação em evento na Espanha: 8
th

 International Earth Science Olympiad (IESO) – (8ª 325 

Olimpíada Internacional de Ciências da Terra), conforme indicação como mentor da delegação 326 

do Brasil na última semana de setembro. A participação será realizada com o objetivo de 327 

representar o Brasil no evento. Os custos com a viagem serão financiados pelo CNPq, visando à 328 

internacionalização da Olímpiada Brasileira de Agropecuária – OBAP. O reitor acompanhará a 329 

equipe que venceu a edição 2013 da OBAP. Os Conselheiros autorizaram o Magnífico Reitor 330 

Marcelo Bregagnoli a afastar-se do país para missão internacional, participação em evento na 331 

Espanha: 8
th
 International Earth Science Olympiad (IESO), como mentor da delegação do Brasil, 332 

no âmbito do CNPq. Dando continuidade, o Presidente solicitou aos conselhos a inclusão de 333 

mais um item na pauta que se refere a apresentação de uma solicitação feita pelo Professor 334 

Francisco Vitor de Paula – Diretor-geral do Circuito das Águas, composto pelas unidades: 335 

Câmpus Avançado Três Corações e Câmpus Avançado Carmo de Minas. Todos concordaram 336 

com a inserção. O Presidente disse que em função dos nossos indicadores na Rede, uma 337 

sequencia de posicionamentos do Professor Sérgio Pedini e agora com a atuação de todos, hoje 338 

nessa abertura dos cursos demonstram o quanto que nós somos e estamos na vanguarda de 339 

algumas ações e conseguimos um câmpus a mais que é o Câmpus  Avançado Carmo de Minas. O 340 

Câmpus  Avançado Carmo de Minas foi oficialmente entregue por meio de uma portaria em 341 

meados de junho, que vinha já de uma negociação que era para ser na cidade de São Lourenço, 342 

mas por uma questão de área e para não perder o câmpus, nós conseguimos a instalação dele na 343 

cidade de Carmo de Minas. Disse que já conseguiu um quantitativo de docentes para Três 344 

Corações e Carmo de Minas, o projeto básico é composto de vinte docentes e treze técnico-345 

administrativos com previsão orçamentária e com matriz pronta aprovada pela Setec para o ano 346 

que vem. Falou que desde 2010 já ofertam cursos lá, entre os cursos ofertados de Pronatec foram 347 

1.100 vagas, já tem alguns cursos consolidados em Três Corações, resoluções passadas em 2013. 348 

Disse que o Professor Francisco esta aqui para fazer uma proposta para Carmo de Minas que é 349 

uma unidade totalmente diferente, é um Câmpus Avançado que precisamos consolidar agora. 350 



 

 

Francisco disse o Circuito das Águas nasceu como um projeto de extensão em 2012 com Três 351 

Corações, inicialmente eram para ser UEP – Unidade de Ensino Profissionalizante, em função 352 

dos números, passou a ser câmpus avançado. No dia 10 de junho saiu a portaria de criação do 353 

Câmpus Avançado Carmo de Minas. Temos recursos canalizados para a infraestrutura da ordem 354 

de 200 mil reais; licitação em andamento para mão de obra; recurso disponível para acervo 355 

bibliográfico. Disse que temos que sinalizar ao MEC que nós temos números para isso 356 

(quantitativos de discentes).  Disse que a sua proposta é utilizar um curso que já passou pelo 357 

CONSUP e foi aprovado para o Câmpus Machado e aproveitar para o Câmpus Avançado Carmo 358 

de Minas. Seria utilizado o projeto na íntegra, até que esses docentes que chegam, trabalhe um 359 

projeto para o câmpus e ai sim esse projeto venha a passar por todos os tramites para o CONSUP  360 

Propôs que se o CONSUP assim entender que é importante para o Instituto, para o Câmpus, para 361 

a Região como um todo a aprovação da utilização do projeto de Machado em Carmo de Minas, 362 

visto que foi feita uma audiência pública sinalizando esse curso como importante para a região, 363 

devido a essa necessidade, essa urgência. A proposta é que nos seja concedida a aprovação para 364 

que seja utilizado o Projeto do Câmpus Machado até que o nosso projeto seja elaborado e pronto 365 

para ser executado. O Presidente disse que as duas áreas apontadas pela comunidade como 366 

prioritárias foram administração e alimentos, em nível técnico. Francisco disse que nessa 367 

audiência pública o projeto de Machado se enquadra bem, porque são regiões muito parecidas, 368 

os arranjos econômicos são parecidos (cafeicultura, agropecuária), assim no nosso projeto feito 369 

para Carmo de Minas, poucas serão as alterações em relação aos dois projetos. Inclusive para 370 

elaboração do nosso projeto pretendemos pedir auxílio ao Câmpus Machado para a construção 371 

desse projeto. O Presidente colocou em discussão. Josué lembrou aos conselheiros que o Câmpus 372 

Poços de Caldas passou por essa mesma situação a quatro anos atrás, onde começou como polo 373 

de rede vinculados a Machado, posteriormente foi elevado a Câmpus Avançado e naquela 374 

ocasião utilizaram os projetos pedagógicos dos cursos que estavam sendo ofertados em machado 375 

e esses projetos pedagógicos vieram também para o Conselho Superior. Uma vez que esses 376 

projetos foram aprovados pelo Conselho Superior, na medida em que os professores efetivos 377 

foram chegando a Poços de Caldas, eles tiveram a tarefa e a missão de alterar esses projetos 378 

pedagógicos, de acordo com a nossa realidade. Disse ser favorável que o Câmpus Avançado 379 

Carmo de Minas utilize os projetos pedagógicos do Câmpus Machado. Marcos disse que 380 

concorda com Josué. Carlos Henrique disse que o Câmpus Machado se coloca a disposição para 381 

ajudar nesse momento inicial, parte de secretaria e estrutural e as vezes até alguma vaga de 382 

professor substituto ou temporário. Disse que podem estar conversando para auxiliar nesse início 383 

até o primeiro semestre do ano que vem. Francisco agradeceu e disse que com certeza precisará 384 

do apoio. Falou que já é parceiros Câmpus Machado e Câmpus Avançado Três Corações e vão se 385 

estender mais um pouco até o Câmpus Avançado Carmo de Minas. Francisco disse que solicita a 386 

aprovação da utilização do PPC do Curso Técnico em Alimentos (subsequente) do Câmpus 387 

Machado para o Câmpus Avançado Carmo de Minas. O Presidente colocou em votação, sendo 388 

aprovado por todos. O Presidente agradeceu a todos e ao Francisco solicitou estender os 389 

agradecimentos à sua equipe. Francisco agradeceu a compreensão de todos e disse que vai ser 390 

muito importante para a instituição. Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar o 391 

Presidente agradeceu novamente a todos pela presença e ao Josué pela recepção no Câmpus 392 

Poços de Caldas para a reunião do CONSUP. Convidou a todos para uma visita às novas 393 

instalações do Câmpus Poços de Caldas e declarou encerrada a reunião às doze horas e três 394 

minutos. Eu, _________________ Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo, Secretária “ad hoc” 395 

deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os 396 

conselheiros presentes. Poços de Caldas, nove de setembro de dois mil e quatorze.   397 
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