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Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência 10	
e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, realizada em 11	
13 de novembro de 2019. 12	

 13	
Aos treze (13) dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, com início às treze horas e transmitida 14	
via webconferência (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sindynara-ferreira), reuniram-se os 15	
membros da Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão para reunião ordinária, sob a Presidência da 16	
Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Prof.ª Sindynara Ferreira. A pauta foi encaminhada 17	
com antecedência aos membros sendo a seguinte ordem do dia: 1. 1. Aprovação da ata da reunião do 18	
CEPE realizada no dia 23/10/2019. 2. Propostas de Criações de Cursos: a) Campus Inconfidentes 19	
- GT Campus Muzambinho 1. Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. b) 20	
Campus Poços de Caldas - GT Campus Machado 1. Técnico em Administração Integrado ao 21	
Ensino Médio 3. Propostas de Reformulações de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs): a) 22	
Campus Machado - GT Campus Passos 1. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; 23	
2. Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; 3. Técnico em Informática Integrado ao 24	
Ensino Médio; 4. Técnico em Agropecuária Subsequente. b) Campus Muzambinho - GT Campus 25	
Inconfidentes 1. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; 2. Técnico em Alimentos 26	
Integrado ao Ensino Médio; 3. Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; 4. Técnico 27	
em Agropecuária Subsequente. c) Campus Passos - GT Campus Carmo de Minas de 1 a 3, GT 28	
Campus Poços de Caldas de 4 a 6 e GT Campus Três Corações de 7 a 9. 1. Técnico em 29	
Informática Integrado ao Ensino Médio; 2. Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino 30	
Médio; 3. Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio; 4. Técnico em 31	
Enfermagem Subsequente; 5. Bacharelado em Administração; 6. Bacharelado em Ciência da 32	
Computação; 7. Tecnologia em Produção Publicitária; 8. Especialização em Mídias e Educação; 33	
9. Especialização em Desenvolvimento Web. d) Campus Poços de Caldas - GT Campus Pouso 34	
Alegre 1. Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; 2. Técnico em Eletroeletrônica 35	
Integrado ao Ensino Médio; 3. Engenharia da Computação; 4. Licenciatura em Ciências 36	
Biológicas. 4. Concessão de títulos honoríficos em conformidade à Resolução 43/2016. 5. 37	
Expedientes. Estavam presentes online na webconferência: Sindynara Ferreira (Pró-reitora de 38	
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), Giovane José da Silva (Pró-reitor de Ensino), Miguel Angel 39	
Isaac Toledo del Pino (Inconfidentes), Roberto Mendonça Maranho (Inconfidentes), Hebe Perez de 40	
Carvalho (Inconfidentes), Caroline Ferreira Cunha Santos (Machado), Maria Aparecida Avelino 41	
(Machado), Pedro Luiz Costa Carvalho (Machado), Carlos Alberto Machado Carvalho (Muzambinho), 42	
Natanael Fabrício Dacioli Batista (Muzambinho), Walbert Júnior Reis dos Santos (Muzambinho), 43	
Matehus Berto da Silva (Passos), Artino Quintino da Silva Filho (Passos), Thiago de Sousa Santos 44	
(Poços de Caldas), Carina Santos Barbosa (Poços de Caldas), Maria Cecília Rodrigues Simões (Pouso 45	



Alegre), Micheli do Nascimento (Pouso Alegre), Márcio Boer Ribeiro (Pouso Alegre), Antônio Sérgio 46	
da Costa (Três Corações), Bruno Amarante Couto Rezende (Três Corações), Andresa Fabiana Batista 47	
Guimarães (Carmo de Minas), André Ribeiro Viana (Carmo de Minas). Para esta reunião estavam 48	
presentes os coordenadores de curso ou representantes, Ademir José Pereira, João Paulo Rezende, 49	
André Lucas Novaes, Mateus dos Santos, Renata Mara de Souza Neves, Vanderley Almeida Silva, 50	
Hagar Ceriane Costa Corsini Maciel, Silvana da Silva, Marco Aurélio Dessimoni Dias, Tais Carolina 51	
Franqueira de Toledo Sartori, Rodrigo Cesar Evangelista, Manuel Messias da Silva, Rildo Borges 52	
Duarte, Beatriz Glória Campus Lago, Lícia Frezza Pisa, Diogo Rógora Kawano, Alessandro de Castro 53	
Borges, Bruna Bárbara Santos Bordini, Ricardo Ramos de Oliveira, Rony Mark da Silva, Rodrigo Lício 54	
Ortolan e Vagno Emydio Machado Dias. A Presidente, Sindynara Ferreira, agradeceu a presença de 55	
todos e em seguida declarou aberta a reunião e justificou a ausência de Marco Aurélio Mota Vilar (Três 56	
Corações) e Poliana Coste e Colpa (Muzambinho). Informou que os membros que quiserem se 57	
pronunciar durante a reunião devem levantar a mão (disponível em frente o seu nome) e que após os 58	
pedidos de manifestação por parte dos membros, caso não ocorra, o item será levado para votação. 59	
Também informou a todos que receberá os documentos aprovados nesta reunião, até 22/11, somente 60	
pelos Diretores de Desenvolvimento Educacionais dos Campi: Projeto Pedagógico do Curso, Histórico 61	
de Alterações e Termo de Responsabilidade, todos em formato .pdf. Assim passou-se para o primeiro 62	
item da pauta, 1) Aprovação da ata da reunião ocorrida em 23/10/2019: a professora Sindynara 63	
perguntou se alguém gostaria de contribuir com sugestões e correções quanto aos dizeres na ata. 64	
Informou que recebeu algumas correções do prof. Carlos Alberto por e-mail e que todas foram acatas. 65	
A prof. Andresa solicitou a correção do nome e, sem mais manifestações, a ata da reunião do dia 66	
23/10/2019 foi aprovada por unanimidade. Em seguida passou-se para o próximo item da pauta - 2. 67	
Propostas de Criações de Cursos: a) Campus Inconfidentes, relatou que o grupo de trabalho (GT) 68	
responsável pela análise foram os membros do CEPE do Campus Muzambinho para o curso 1. Técnico 69	
em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, e passou a palavra para o coordenador Ademir que 70	
relatou que todas as sugestões foram acatadas. Em seguida abriu a palavra a todos os presentes. O DDE 71	
João Paulo solicitou uma alteração no PPC, demanda apresentada pela área de Física/Matemática 72	
sendo: retirar uma aula de Matemática do terceiro semestre e acrescentar em Literatura no mesmo 73	
semestre; retirar uma aula e Matemática do quarto semestre e acrescentar em Língua Portuguesa no 74	
mesmo semestre. Foi aberta votação para esta modificação ficando aprovada com dezesseis (16) votos 75	
favoráveis, uma (01) reprovação uma (01) abstenção. Não havendo mais manifestações pelos membros, 76	
foi aberta votação para criação e aprovação do PPC. Com dezoito (18) votos favoráveis, zero (00) não 77	
favoráveis e duas (02) abstenções a criação do curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao 78	
Ensino Médio do Campus Inconfidentes foi aprovado. Prof. Sindynara reforçou o prazo de entrega 79	
que é dia 22/11/2019 e passou-se para o item b) Campus Poços de Caldas, relatou que o grupo de 80	
trabalho (GT) responsável pela análise foram os membros do Campus Machado para o curso, 1. 81	
Técnico em Administração Integrado do Ensino Médio, e passou a palavra para o coordenador do 82	
curso André Lucas Novaes mas o DDE do Campus solicitou autorização para explicar a dinâmica 83	
adotada, assim Mateus dos Santos, teve a palavra e fez uma apresentação única de três PPCs do 84	
Campus com autorização do CEPE. Disse que no Campus Poços adotou o regime semestral e que 85	
haverá acréscimo de carga horária de 16% em educação a distância e irão concentrar as aulas no turno 86	
da manhã, deixando atividades para a tarde. Então esses PPC’s foram estruturados nessa forma e que 87	
existem quase 50 disciplinas optativas de cursos diversos. Em termos de carga horária estão seguindo o 88	
catálogo com o mínimo. Agradeceu aos três GTs e que irão acatar as correções, diz que a dúvida 89	
levantada pelo GT do Campus Machado para o curso de Administração, sobre a carga horária com 90	
divisão em teórica e prática, esclareceu que não é obrigatório ser colocado no PPC, ficando a cargo dos 91	
planos de ensino. Com relação a dúvida de terminalidade, esclareceu que não é obrigatório, mas será 92	
trabalhado para que seja contemplado nos cursos técnicos. Com relação a informática houve ajuste de 93	
texto e a pergunta sobre a curricularização da extensão, esclareceu que no curso técnico não é 94	



obrigatório, mas será feito um teste de três disciplinas voltadas a extensão. Por fim, em relação a 95	
eletroeletrônica houve mudança de nome que antes era eletrotécnica e houve uma pergunta se há 96	
especificação dos eixos integradores das ementas dos cursos e na ocasião esclareceu que não é 97	
obrigatório. Finalizando a fala a prof. Sindynara solicitou uma autorização aos membros do CEPE para 98	
votar os três PPCs juntos sendo dois de reformulação e um de criação. Com dezenove (19) votos 99	
favoráveis, nenhuma (00) abstenção e nenhuma (00) reprovação, foi autorizado a análise dos PPCs 100	
conjuntamente. Na sequência abriu a palavra aos membros do CEPE e aos GT Campus Machado em 101	
relação ao curso Técnico em Administração Integrado do Ensino Médio e ao GT do Campus Pouso 102	
Alegre responsável pelos cursos Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e Técnico em 103	
Eletrônica Integrado ao Ensino Médio. Sem considerações abriu a palavra aos membros do CEPE. Na 104	
sequência, como não tiveram manifestações, passou para a votação. Com dezenove (19) votos 105	
favoráveis, nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção, seguem aprovados os PPCs de 106	
criação de curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio e as reformulações dos 107	
PPCs em Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Eletrônica Integrado 108	
ao Ensino Médio do Campus Poços de Caldas. A prof. Sindynara reforçou sobre o prazo de envio e 109	
passou-se para o próximo item da pauta. 3. Propostas de Reformulações de Projetos Pedagógicos de 110	
Cursos (PPCs), iniciando com a) Campus Machado, relatou que teve como o GT  o Campus Passos 111	
para análise do curso 1 Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, assim abriu a palavra 112	
para a professora Renata Mara de Souza Neves, que fez uma consideração sobre a formatação das 113	
ementas e do perfil gráfico de formação dizendo que já foram corrigidas e agradeceu. A prof. Sindynara 114	
abriu a palavra para o GT do Campus Passos e aos membros do CEPE para considerações, não havendo 115	
nenhuma consideração, passou-se para a votação. Com vinte (20) votos favoráveis, nenhuma (00) 116	
reprovação e nenhuma (00) abstenção, segue aprovado a reformulação do PPC Técnico em 117	
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Campus Machado. Passou-se então para o próximo 118	
curso, 2. Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio do Campus Machado, na sequência 119	
passou a palavra para o coordenador do curso, prof. Vanderley Almeida Silva, que declarou que as 120	
correções foram realizadas e agradeceu ao GT que avaliou o PPC. Assim a prof. Sindynara abriu a fala 121	
para os membros do CEPE e para os GT e não havendo mais contribuições, passou-se para a votação. 122	
Com vinte (20) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção segue 123	
aprovado a reformulação do PPC Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino médio do Campus 124	
Machado. Passou-se então para o próximo curso, 3 Técnico em Informática Integrado ao Ensino 125	
Médio do Campus Machado, abriu-se a fala para a professora Hagar Ceriane Costa Corsini Maciel, 126	
que declarou que as recomendações passadas foram acatadas e corrigidas. Na sequência a prof. 127	
Sindynara passou a fala para os membros do CEPE e para o GT e não havendo considerações, passou-128	
se para a votação. Com vinte (20) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) 129	
abstenção segue aprovado a reformulação do PPC Técnico em Informática Integrado ao Ensino 130	
Médio do Campus Machado. Passou-se então para o próximo curso, 4. Técnico em Agropecuária 131	
Subsequente do Campus Machado, abriu-se a palavra para a coordenadora Silvana da Silva, que 132	
declarou que, pelo GT de Passos, não houve nenhuma correção, mas gostaria de direcionar aos 133	
membros uma mudança na matriz, que seria trocar a disciplina de processamento de alimentos, ficando 134	
o primeiro módulo com 25 aulas e o segundo módulo com 27 aulas, pensando que seria um módulo 135	
sem o sexto horário e ajudaria na evasão, assim gostaria de solicitar autorização para esta modificação. 136	
A prof. Sindynara abriu então votação para essa mudança e com vinte (20) votos favoráveis e um (01) 137	
não favorável a coordenadora possui autorização para essa modificação. Na sequência a prof. 138	
Sindynara abriu a fala para os membros do CEPE e ao GT para considerações, não havendo abriu-se a 139	
votação. Com dezoito (18) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e duas (2) abstenções segue 140	
aprovado a reformulação do PPC Técnico em Agropecuária Subsequente do Campus Machado. 141	
Assim a prof. Sindynara passou para o próximo item que trata das reformulações de PPC do b) 142	
Campus Muzambinho e relatou que tiveram como GT os membros do Campus Inconfidentes, 143	



iniciando assim com o curso 1. Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, passando a 144	
palavra para o prof. Marco Aurélio Dessimoni Dias que estava representando o coordenador do curso 145	
Manuel Messias da Silva. O prof. Marco Aurélio relatou que aceitaram as modificações e a principal 146	
dúvida que foi feita pelo GT foi se as horas de estágio seriam totalmente fora do Campus e explicou 147	
que sim, foi deliberado para que fosse mantido assim. Na sequência a prof. Sindynara abriu a fala para 148	
os membros do CEPE e ao GT e não havendo nenhuma consideração abriu-se a votação. Com vinte 149	
(20) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção, segue aprovado a 150	
reformulação do PPC Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio do Campus 151	
Muzambinho. Passou-se então para o próximo curso, 2. Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 152	
Médio e a prof. Tais Carolina Franqueira de Toledo Sartori, representando a coordenadora Alessandra 153	
Lima Santos Sandi, relatou que todas as considerações do GT foram acatadas e corrigidas. Assim a 154	
prof. Sindynara abriu a fala aos membros do CEPE e ao GT para considerações. O prof. Carlos Alberto 155	
relatou que na página 103 fala de “estágio curricular supervisionado de 200 horas será acompanhado e 156	
orientado pela coordenação de integração escola CIEC, pelo coordenador do curso e pelo professor 157	
orientador”, e é explicado que o CIEC não orienta, necessita correção, uma vez que quem orienta é o 158	
coordenador e orientador, que esta alteração foi solicitada pelo representante do CIEC do Campus 159	
Muzambinho, prof. Renê. Tais agradeceu a consideração e relatou que será corrigida. Na sequência a 160	
prof. Sindynara abriu para a votação. Com dezoito (18) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação 161	
e uma (01) abstenção segue aprovada a reformulação do PCC Técnico em Alimentos Integrado 162	
ao Ensino Médio do Campus Muzambinho. Passou-se para o próximo curso, 3. Técnico em 163	
Informática Integrado ao Ensino Médio e o coordenador Rodrigo Cesar Evangelista, explicou que 164	
todas as considerações do GT foram acatadas e realizadas. Assim foi aberta a palavra Sindynara aos 165	
membros do CEPE e ao GT fazerem suas considerações. O prof. Carlos Alberto relatou ser necessário 166	
uma correção no item sobre estágio não obrigatório, pois todo estágio não obrigatório tem que ter 167	
remuneração pela legislação. Que a alteração foi solicitada pelo representante do CIEC do Campus 168	
Muzambinho, prof. Renê. O coordenador relatou que será corrigido. Na sequência não havendo mais 169	
considerações foi aberta a votação. Com vinte e um (21) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação 170	
e nenhuma (00) abstenção segue aprovada a reformulação do PPC Técnico em Informática 171	
Integrado ao Ensino Médio do Campus Muzambinho. Passou-se para o próximo curso, 4. Técnico 172	
em Agropecuária Subsequente em que o coordenador Manuel Messias da Silva, relatou que foram 173	
acatadas todas as solicitações. A prof. Sindynara abriu a palavra aos membros do CEPE e ao GT para 174	
suas considerações e não havendo passou para a votação. Com vinte e um (21) votos favoráveis, 175	
nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção segue aprovada a reformulação do PPC 176	
Técnico em Agropecuária Subsequente do Campus Muzambinho. Na sequência a prof. Sindynara 177	
passou o próximo Campus, c) Campus Passos para o curso 1. Técnico em Informática Integrado ao 178	
Ensino Médio; 2. Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio e 3. Técnico em 179	
Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio cujo GT responsável foi o Campus Carmo de Minas. 180	
Passou a palavra para o coordenador Rildo Borges Duarte, que solicitou fazer a apresentação de todos 181	
os cursos técnicos: Informática, Comunicação Visual e Produção de Moda, uma vez que representaria 182	
os coordenadores Kelly Cristina D’Angelo e Wendell Lopes de Azevedo Braulio. A prof. Sindynara 183	
solicitou deliberação dos membros do CEPE para tal ação e com vinte e um (21) votos favoráveis e 184	
nenhuma (00) reprovação foi aprovado para passar os cursos conjuntamente. O prof. Rildo agradeceu e 185	
relatou que a maioria das considerações foram acatadas. Com relação as diretrizes e os tópicos 186	
transdisciplinares não estar tão implícito, os professores farão suas considerações nos planos de ensino 187	
e diários de classe; em relação a questão da divisão das cargas horárias práticas e teóricas já houve 188	
orientação que isso não é necessário ser abordado no PPC e deixou claro que será trabalhado dentro do 189	
plano de ensino e registrado no diário de classe. Com relação as linhas de pesquisa dos professores 190	
foram corrigidas e por fim, na questão das tecnologias de informação e comunicação, preferem deixar 191	
essa questão dentro do plano de ensino. Na sequência a prof. Sindynara passou a palavra aos membros 192	



do CEPE e ao GT Carmo de Minas para suas considerações. A prof. Andreza, fez uma colocação a 193	
cerca dos temas transversais, ela imagina que deveria estar mais explicitado no PPC, não somente nos 194	
planos de ensino, ficando para ser analisado novamente. Não havendo mais considerações, foi aberta 195	
votação. Com dezoito (18) votos favoráveis, uma (01) reprovação e nenhuma (00) abstenção, 196	
seguem aprovados as reformulações dos PPCs: Técnico em Informática Integrado ao Ensino 197	
Médio, Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio e Técnico em Produção de 198	
Moda Integrado ao Ensino Médio do Campus Passos. Assim passou-se para o próximo curso, 4. 199	
Técnico em Enfermagem Subsequente que, com autorização de todos os membros, devido a ausência 200	
justificada da coordenadora, foi realocado para o final da pauta. Passou-se então para o curso 5. 201	
Bacharelado em Administração que na ocasião o prof. Alessandro Borges representando o 202	
coordenador João Marcos Fernandino Evangelista, relatou que por questões de receber a comissão de 203	
avaliação de curso do MEC, o curso de Administração conseguiu o ad referendum, mas que todas as 204	
observações foram realizadas. A prof. Sindynara explicou então que esse curso está saindo de pauta, 205	
mas que o coordenador acatou as considerações. O membro do GT Thiago manifestou ter 206	
apontamentos bastante consideráveis referente a esse PPC, mas gostaria de saber se esse ad referendum 207	
seria considerando os apontamentos. O prof. Alessandro explicou que segundo a DDE do Campus, 208	
Bruna, todos os apontamentos foram acatados. O prof. Thiago esclareceu que tiveram algumas questões 209	
que nem se quer foram apontados algum tipo de correção e foram solicitados esclarecimentos que 210	
geraram dúvidas ao GT, como por exemplo, na página 80 o curso prevê duas disciplinas, a Tópicos 211	
Especiais é um pouco aberta a sua ementa, por exemplo disciplina de conteúdo aberto serão tratados 212	
aspectos avançados da área de administração privilegiando assuntos recentes, resultados de pesquisa, 213	
tópicos atuais de grande aceitação no mercado de trabalho ou tópicos não cobertos por outras 214	
disciplinas do curso, ou seja, não tem um direcionamento para quem for lecionar a disciplina e o pior, 215	
essa disciplina não consta nenhuma bibliografia, então isso gerou dúvida até mesmo para algum tipo de 216	
reconhecimento, como será abordada a disciplina. O prof. Alessandro declarou que a disciplina de 217	
tópicos especiais é de fato com a ementa aberta, então sua proposta é que o PPC se integre a cada ano, 218	
com uma reunião entre professores e alunos para ver os assuntos da atualidade, então a intenção é ser 219	
dessa forma, pois cada ano pode ser tratado um assunto diferente. O prof. Thiago perguntou se a falta 220	
de bibliografia não implicaria em um prejuízo na avaliação do MEC. A prof. Sindynara abriu a fala aos 221	
membros do CEPE e o Pró-Reitor de Ensino, Giovani, explicou que os PPCs passaram pelo GT da 222	
CAMEN e que essa questão não apareceu, mas fará uma consulta sobre o assunto e pergunta se é uma 223	
disciplina mais generalista. O prof. Thiago disse que percebeu que a intenção do Campus é trabalhar 224	
alguns projetos práticos com a proposta de extensão. A DDE Bruna relatou que cada disciplina regular 225	
terá uma carga horária teórica e criaram uma disciplina do mesmo assunto só com carga horária de 226	
extensão para atender a curricularização e justificou estar claro o objetivo específico de cada disciplina 227	
e como será a ideia de desenvolver cada disciplina. A prof. Sindynara agradeceu a todos e relatou que 228	
aguarda o retorno da PROEN sobre a consideração levantada. Passou então para o próximo curso, 6. 229	
Bacharelado em Ciência da Computação em que o prof. Alessandro, representando o coordenador 230	
Hiran Nonato Macedo Ferreira, explicou que foram realizadas as correções passadas pelo GT e 231	
explicou a justificativa dada pelo professor Hiran sobre inserir  referências bibliográficas pela 232	
disciplina tópicos especiais, que conforme definido no item 10 do PPC na organização curricular, na 233	
disciplina de tópicos especiais a ementa é definida no semestre anterior a oferta pelo colegiado do curso 234	
permitindo contemplar Tecnologia com Ciência da Computação em Evidência, sendo assim a 235	
bibliografia torna-se flexível dependendo da ementa proposta não sendo necessária explicitá-la no PPC. 236	
Na sequência a prof. Sindynara abriu a palavra aos membros do CEPE e ao GT Campus Poços de 237	
Caldas para suas considerações. Não havendo manifestações abriu-se para votação. Com quinze (15) 238	
votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e três (03) abstenções segue aprovado a reformulação 239	
do PPC Bacharelado em Ciência da Computação do Campus Passos. Assim passou-se para o curso, 240	
7. Tecnologia em Produção Publicitária e os responsáveis pela análise foi o GT do Campus Três 241	



Corações, assim a coordenadora Lícia Frezza Pisarelatou que as considerações foram acatadas. Na 242	
sequência a prof. Sindynara abriu a palavra aos membros do CEPE e ao GT para suas considerações e 243	
não havendo mais sugestões foi aberta a votação. Com vinte (20) votos favoráveis, nenhuma (00) 244	
reprovação e nenhuma (00) abstenção segue aprovada a reformulação do PPC Tecnologia em 245	
Produção Publicitária do Campus Passos. Passou-se para o próximo curso, 8. Especialização em 246	
Mídia e Educação, que foi analisado pelo GT do Campus Três Corações, assim o coordenador Diogo 247	
Rógora Kawano relatou que todas as considerações foram atendidas. A prof. Sindynara abriu a palavra 248	
aos membros do CEPE e ao GT. Na oportunidade ela mencionou sobre o nome do PPC para que fique 249	
mais objetivo, sugerindo Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Mídia e Educação – o que 250	
foi acatado. Não havendo mais considerações foi aberta a votação. Com dezessete (17) votos 251	
favoráveis, nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção segue aprovado a reformulação 252	
do PPC de Especialização em Mídia e Educação do Campus Passos. Passou-se para o próximo 253	
curso, 9. Especialização em Desenvolvimento Web, em que o prof. Alessandro, representando a 254	
coordenadora Janaína Faustino Leite, relatou que as observações foram acatadas. Foi aberta a palavra 255	
aos membros do CEPE e ao GT. A prof. Sindynara relatou sobre o nome do curso para que fique mais 256	
objetivo, sugerindo: Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Desenvolvimento Web – o que 257	
foi acatado. Não havendo mais manifestações foi aberta a votação. Com vinte (20) votos favoráveis, 258	
nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção segue aprovado a reformulação do PPC de 259	
Especialização em Desenvolvimento Web do Campus Passos. Finalizando a pauta do Campus, volta-260	
se ao curso Técnico em Enfermagem Subsequente com a fala da coordenadora Beatriz Glória 261	
Campos Lago, declarando que foram acatadas todas as considerações. A prof.  Sindynara passou a 262	
palavra aos membros do CEPE e ao GT para considerações. O Pró-Reitor Giovani fez uma observação, 263	
que está anunciado no edital de vestibular como noturno e tem solicitação deste para diurno. A prof. 264	
Beatriz explicou que está correto. Que para este vestibular a turma será noturna, mas para os próximos 265	
valerá esta reformulação passando para diurno, se aprovado. Não havendo mais manifestações foi 266	
aberta a votação. Com (dezenove) 19 votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) 267	
abstenção segue aprovada a reformulação do PPC Técnico em Enfermagem Subsequente do 268	
Campus Passos. Na oportunidade o prof. Giovani solicitou a palavra para explicar que não há uma 269	
regra para a disciplina de tópicos e sobre a falta de bibliografia para tal, item discutido no PPC de 270	
Bacharelado em Administração. A prof. Sindynara agradeceu e passou para o item d) Campus Poços 271	
de Caldas para o curso 3. Engenharia da Computação e passou a palavra para o coordenador 272	
Rodrigo Lício Ortolan, que relatou que todas as sugestões de correção foram acatadas e um 273	
questionamento foi sobre a curricularização da extensão. Explicou que ainda não está sendo  274	
contemplada pois o PPC de Engenharia de Computação não foi modificado desde o seu início, esta é a 275	
primeira modificação com a primeira turma formada e, como essa revisão tem uma redução drástica na 276	
carga horária, não teve como colocar a parte da carga horária da extensão no curso, mas farão isso o 277	
ano que vem. Outro questionamento foi em relação ao trabalho de conclusão de curso (TCC) na forma 278	
de artigo, explicou que o aluno terá a mesma pontuação na disciplina como é feito na monografia. 279	
Assim a prof. Sindynara abriu a palavra aos membros do CEPE e ao GT Campus Pouso Alegre para as 280	
suas considerações. Não havendo considerações passou-se para votação. Com dezessete (17) votos 281	
favoráveis, nenhuma (00) reprovação e duas (02) abstenções segue aprovada a reformulação do 282	
PPC de Engenharia da Computação do Campus Poços de Caldas. Na sequência passou-se para o 283	
curso 4. Licenciatura em Ciências Biológicas, abriu-se a fala para o coordenador substituto Vagno 284	
Emydio Machado Dias que relatou que as considerações feitas pelo GT nos aspectos técnicos foram 285	
acatadas e a questão em relação a carga horária do TCC que caiu de 80 horas para 20 horas, foi levado 286	
para o NDE e eles acharam melhor seguir o programa que tinha sido elaborado, pois eles têm uma 287	
disciplina própria para a elaboração de projeto de pesquisa e seria melhor não aumentar a carga horária 288	
do TCC. Na sequência foi aberta a palavra aos membros do CEPE e ao GT para suas considerações. 289	
Não havendo considerações a votação foi aberta. Com vinte (20) votos favoráveis, nenhuma (00) 290	



reprovação e uma (01) abstenção segue aprovada a reformulação do PPC de Licenciatura em 291	
Ciências Biológicas do Campus Poços de Caldas.  A prof. Sindynara agradeceu a todos e passou para 292	
o próximo item da pauta. 4. Concessão de títulos honoríficos em conformidade com a Resolução 293	
43/2016. Explicou o nome de cada homenagem e iniciou quanto às indicações, ficando para Títulos 294	
Beneméritos: 1º) Carlos Augusto Rodrigues de Melo; 2º) Giuvaine Barbosa de Moraes; 3º) Guy 295	
Junqueira Villela; 4º) José Geraldo de Souza Fonseca; 5º) Roberto Mariano dos Santos; 6º) Rosa Maria 296	
Cardoso Beraldo; 7º) Waldir Miguel. Depois de apresentadas as indicações, foi aberta a fala para os 297	
membros do CEPE para considerações e sugestões. Não havendo abriu-se para votação quanto a este 298	
título de honra. Com quinze (15) votos favoráveis, nenhuma (00) reprovação e seis (06) abstenções 299	
seguem aprovadas as indicações de Títulos Beneméritos. Passou-se para análise quanto aos Títulos 300	
de Professores Eméritos, sendo: 1º) Prof. Gabriel Vilas Boas in memorian; 2º) Prof. Orthon Raimundo 301	
Damásio in memorian; 3º) Prof. Paulo Roberto Ceccon; 4º) Prof. Luiz Carlos Machado Rodrigues; 5º) 302	
Prof. Rômulo Eduardo Bernardes da Silva; 6º) Prof. José Rossi in memorian. Depois de apresentadas as 303	
indicações, foi aberta a fala para os membros do CEPE para considerações e sugestões. Não havendo 304	
abriu-se para votação quanto a este título de honra. Com dezesseis (16) votos favoráveis, nenhuma 305	
(00) reprovação e quatro (04) abstenções segue aprovada as indicações para o Título de 306	
Professores Eméritos. Dando sequência passou-se para o próximo item da pauta, 7. Expediente, e 307	
como subitem primeiro deste item, a prof. Sindynara fez um esclarecimento sobre a Resolução 308	
14/2016. Explicou que na última reunião tramitou a reformulação da Resolução 14/2016 que trata do 309	
Grupo de Estudos e Pesquisa, sendo aprovada pelo CEPE, porém surgiu a possibilidade de apoiar cada 310	
vez mais os Grupos Assistidos de Pesquisa e Extensão (GAPEs) em todos os Campi e foi levantada a 311	
ideia de segurar essa Resolução para verificar se o GAPE pode ser contemplado dentro dessa 312	
Resolução, caso possa ser essa Resolução tramitaria novamente em todas as câmaras com a inclusão 313	
desta categoria, caso nesta análise fique claro que o GAPE deve ser separada da Resolução, a mesma 314	
poderá seguir o trâmite normal, sendo protocolada no Conselho Superior (CONSUP). Assim foi aberta 315	
a palavra para esclarecimento e não havendo manifestação, passou-se para a votação quanto paralisar a 316	
tramitação da reformulação da Resolução 14/2016 para que o GAPE possa ser inserido na mesma, e em 317	
caso negativo, a Resolução será protocolada no CONSUP. Com dezenove (19) votos favoráveis, 318	
nenhuma (00) reprovação e nenhuma (00) abstenção ficou aprovada a paralização da 319	
reformulação da Resolução 14/2016 para a análise quanto ao GAPE. O segundo item de 320	
expedientes é o agendamento, se aprovado, de uma reunião extraordinária presencial no Campus 321	
Machado, para o dia 26/11/2019. Com doze (12) votos favoráveis, sete (07) votos contrários e duas 322	
abstenções fica aprovada a reunião extraordinária no Campus Machado do dia 26/11. Finalizando 323	
foi aberta a palavra a todos. Não havendo manifestações e não havendo nada a mais a tratar, a Sra. 324	
Presidente agradeceu a presença de todos, agradeceu também o envolvimento de todos nas ações e 325	
análises de documentos do Colegiado. Em seguida declarou encerrada a reunião às quinze horas e 326	
quarenta e três minutos e eu, Sindynara Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida segue aprovada. 327	
Pouso Alegre/MG, treze (13) de novembro de dois mil e dezenove. 328	
Sindynara Ferreira_________	329	


