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 13	
Aos vinte e sete (27) dias do mês de maio de dois mil e dezenove, com início às treze horas e 14	
transmitida via web conferência (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/sindynara-ferreira), reuniram-15	
se os membros da Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão para reunião ordinária, sob a Presidência 16	
da Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Prof.ª Sindynara Ferreira. A pauta foi 17	
encaminhada com antecedência aos membros sendo a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação da ata da 18	
reunião ocorrida em 20/02/2019; 2) Aprovação da ata da reunião ocorrida em 12/03/2019; 3) 19	
Análise de seis projetos pedagógicos de curso que estão passando por reformulação; 4) Informes: 20	
a) Cronograma conjunto; b) Novas Diretrizes para Engenharias. 5) Expedientes. Estavam 21	
presentes online na web conferência: Sindynara Ferreira (Pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e 22	
Inovação), Giovane José da Silva (Pró-Reitor de Ensino), Cristina Lucia Janini Lopes (Diretora de 23	
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação), André Luigi Amaral Di Salvo (Inconfidentes) Roberto 24	
Mendonça Maranho (Inconfidentes), Hebe Perez de Carvalho (Inconfidentes), Letícia Gomes de 25	
Morais Amaral (Machado), Alyne Gonçalves Siqueira Luz e Silva (Machado) Carlos Alberto Machado 26	
Carvalho (Muzambinho), Laura Rodrigues Paim Pamplona (Muzambinho), Walbert Júnior Reis dos 27	
Santos (Muzambinho), Artino Quintino da Silva Filho (Passos),  Thiago de Sousa Santos (Poços de 28	
Caldas), Karla Aparecida Zucoloto (Poços de Caldas), Carina Santos Barbosa (Poços de Caldas), Maria 29	
Cecília Rodrigues Simões (Pouso Alegre), Micheli do Nascimento (Pouso Alegre), Márcio Boer 30	
Ribeiro (Pouso Alegre), Rogério Barros de Paiva (Três Corações), Marco Aurélio Mota Vilar (Três 31	
Corações), Bruno Amarante Couto Rezende (Três Corações), Joyce Alves de Souza (Carmo de Minas), 32	
André Ribeiro Viana (Carmo de Minas). Para esta reunião estavam presentes os coordenadores de curso 33	
ou representantes, Délcio Bueno da Silva (Campus Muzambinho), Luciana Maria Vieira Lopes 34	
Mendonça (Campus Muzambinho), Paula Inácio Coelho (Campus Inconfidentes), Evando Luiz Coelho 35	
(Campus Inconfidentes), Michele Marins da Silva (Campus Avançado Carmo de Minas) e Milene Dias 36	
Ferreira Magri (Muzambinho), também os Diretores de Desenvolvimento Educacional: Aracele Garcia 37	
de Oliveira Fassbinder (Muzambinho), João Paulo de Rezende (Inconfidentes) e Luiz Gustavo de 38	
Mello (Carmo de Minas). A Presidente, Sindynara Ferreira, agradeceu a presença de todos e em seguida 39	
declarou aberta a sessão e justificou a ausência de Nair Cristina de Souza Junqueira (discente de Carmo 40	
de Minas) e Daniela de Oliveira (substituta da servidora Regiane do Campus Passos). Informou que os 41	
membros que quiserem se pronunciar durante a reunião devem levantar a mão (disponível em frente o 42	
seu nome) e que após os pedidos de manifestação por parte dos membros, caso não ocorra, o item será 43	
levado para votação e seguida iniciou a ordem do dia: 1) Aprovação da ata da reunião ocorrida em 44	
20/02/2019: a professora Sindynara perguntou se alguém gostaria de dar alguma sugestão quanto aos 45	



dizeres na ata. Não houve manifestação. Assim a ata da reunião de 20/02/2019 foi aprovada por 46	
unanimidade. Em seguida passou-se para a próxima pauta do dia - 2) Aprovação da ata da reunião 47	
ocorrida em 12/03/2019: a professora Sindynara perguntou se alguém gostaria de dar alguma sugestão 48	
quanto aos dizeres na ata. A servidora Carina Santos Barbosa relatou correção: Karla Zucoloto é de 49	
Poços de Caldas atualmente, suplente do Thiago Santos; Linha 35: não seria o certo “entre o CAPI e o 50	
CEPE”?; Linha 46: Sobre o esse regimento geral; Linhas 49/50: rever a sentença iniciada com 51	
“Finalizada a discussão, Cléber Ávila...”; Linha 61: Giovane Silva; Linhas 78, 79 e 80: Giovane Silva 52	
destacou que essa discussão ultrapassa o objetivo desse documento, que tem por finalidade ser uma 53	
mera diretriz indutores e não detalhar. Para as discussões apontadas por ela, serão realizadas em 54	
processos específicos; Linha 95: acredito que tenha faltado a palavra “seguinte”, antes de “forma:”; 55	
Linhas 98 a 100: Ele destacou que os campi seriam? responsáveis por visitar, analisar e dar parecer, e 56	
solicitou que realizem as agendas e em caso de dúvidas, realizar contato com os DDEs dos respectivos 57	
Campi; na linha 46 é para tirar o "o" ou o "esse". Em seguida as servidoras Maria Cecília Rodrigues 58	
Simões e Hebe Perez de Carvalho relataram que participaram da reunião mas o nome não constava. 59	
Finalizando as correções, a ata da reunião de 20/02/2019 foi aprovada por unanimidade. Passou-se 60	
assim para a pauta 3) Análise de seis projetos pedagógicos de curso que estão passando por 61	
reformulação. Iniciou com o curso 1. Bacharel em Medicina Veterinária do Campus Muzambinho, 62	
o grupo que foi acatada as sugestões sendo favorável o parecer. Em seguida passou a palavra ao 63	
coordenador do curso Délcio Bueno da Silva que relatou que todas as considerações foram acatadas e 64	
agradeceu. Na sequencia foi aberta a palavra aos membros do CEPE não havendo sugestões, foi aberta 65	
a votação. A reformulação do PPC Bacharel em Medicina Veterinária do Campus Muzambinho 66	
foi aprovada desde que acatada as considerações, com 18 (dezoito) votos favoráveis, 0 (zero) não 67	
favoráveis e 0 (zero) abstenções. O PPC deverá ser enviado finalizado com o histórico completo e 68	
assinado bem como o termo de compromisso do coordenador devidamente assinado até o dia 69	
30/05/2019. Passou-se para o segundo PPC: 2. Curso Superior de Tecnologia em Cafeicultura do 70	
Campus Muzambinho, o GT do CEPE responsável pela análise foi do Campus Inconfidentes. O GT, 71	
na representação da prof. Hebe, relatou que todas as alterações sugeridas pelas outras câmaras foram 72	
acatadas, que será necessário revisar o quadro de autoridades (atualizar cargos de pró-reitorias), 73	
ortografia e referencias bibliográficas. Considerando o exposto foram de parecer favorável a aprovação 74	
do PPC. Em seguida foi aberta a palavra para a representante do Núcleo Docente Estruturante, 75	
professora Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça, que relatou que as sugestões foram acatadas e 76	
agradeceu. Na sequencia foi aberta a palavra aos membros do CEPE não havendo sugestões, foi aberta 77	
a votação. A reformulação do PPC de Tecnologia em Cafeicultura do Campus Muzambinho foi 78	
aprovada, desde que acatada as considerações,  com 19 (dezenove) votos favoráveis, 0 (zero) não 79	
favoráveis e 01 (uma) abstenção. O PPC deverá ser enviado finalizado com o histórico completo e 80	
assinado bem como o termo de compromisso do coordenador devidamente assinado até o dia 81	
30/05/2019. Em seguida passou-se para o terceiro PPC: 3. Técnico em Administração Subsequente 82	
EaD do Campus Avançado Carmo de Minas, o GT do CEPE responsável pela análise foi do Campus 83	
Passos que, na pessoa do professor Artino pediu desculpas pela demora do envio da análise. Em 84	
seguida relatou que foram considerações pontuais para a melhoria do curso e que o grupo é de parecer 85	
favorável. Na sequencia foi aberta a palavra para a coordenadora Michele Martins da Silva que relatou 86	
que as considerações serão acatadas e agradeceu. Na sequencia foi aberta a palavra aos membros do 87	
CEPE não havendo sugestões, foi aberta a votação. A reformulação do PPC Técnico em 88	
Administração Subsequente EaD do Campus Avançado Carmo de Minas foi aprovada, desde que 89	
acatada as considerações,  com 19 (dezenove) votos favoráveis, 0 (zero) não favoráveis e 0 (zero) 90	
abstenções. O PPC deverá ser enviado finalizado com o histórico completo e assinado bem como o 91	
termo de compromisso da coordenadora devidamente assinado até o dia 30/05/2019. Na sequencia 92	
passou-se para o quarto PPC: 4. Técnico em Administração Concomitante do Campus Avançado 93	
Carmo de Minas, o GT do CEPE responsável pela análise foi do Campus Pouso Alegre, que a 94	



servidora Maria Cecília Rodrigues Simões relatou que sobre algumas solicitações já realizadas pela 95	
CAPEPI eram muito importantes outras considerações foram pontuais e que o grupo considera como 96	
aprovado o PPC, desde que as alterações sugeridas sejam avaliadas. Ela explicou também que a maioria 97	
das considerações já foram acatadas e algumas dúvidas persistiam como: 1) O GT se preocupa com os 98	
“conteudistas”, e acredita que seria interessante professores da área ou envolvidos na área de 99	
administração dentro do curso, e não apenas quando for necessário via contratação ou disponibilidade 100	
orçamentária). Do mesmo modo, o GT questiona o uso do material do Medio Tec como material total 101	
desse novo curso... Serão repensadas novas aulas para esse curso? 2) O GT questionou o porquê em 102	
separar “modelo de negócios canvas” de “modelo de negócios”... Canvas é um modelo de negócios e 103	
114h para trabalhar modelos de negócios pode ser superdimensionar esse conteúdo e o professor pode 104	
ter dificuldades para ter conteúdo para tantas horas. 3) Do mesmo modo, ainda questionamos a 105	
bibliografia básica, que deve ser disponível na biblioteca do campus. Caso o campus esteja aguardando 106	
a verba para aquisição, talvez seja melhor rever apenas as bibliografias básicas. Em seguida foi aberta a 107	
palavra para a coordenadora Michele Martins da Silva que relatou que explicou que aproveitaram o 108	
curso do Medio Tec pois fizeram um curso muito bom mesmo sendo um programa governamental, o 109	
curso de Administração é um curso muito abrangente e é focado mais na área do empreendedorismo, 110	
principalmente por se tratar de um curso concomitante. Então é trabalhado com alunos que ainda estão 111	
no ensino médio e as vezes eles não tem muitos horizontes e não sabem o que seguir, o curso 112	
proporciona isso aos alunos. Antes de fazer a nova elaboração do PPC, teve contato com os alunos para 113	
saber das deficiências, se existia algo que eles não gostassem ou se sentiram prejudicados no decorrer 114	
do curso e tiveram muitos elogios, o mesmo curso que é ofertado no concomitante, é ofertado no 115	
subsequente. Explica então que não trata os alunos de forma diferenciada, trabalham com os alunos do 116	
concomitante como se fossem alunos ingressantes no mercado e o retorno foi muito positivo com 117	
relação as habilidades, conhecimentos, tudo que os alunos adquiriram, por isso não mudaram. Outra 118	
questão é com relação a parte orçamentária, os próprios professores do curso de Administração se 119	
disponibilizaram a ajudar quando necessário e terão sim um conteudista dentro do Campus, que será ou 120	
contratado ou disponibilizado pelo próprio Campus, para fazer o intermédio ou necessidade um 121	
material extra. Assim, nesse primeiro momento irão aproveitar os conteúdos apresentados no Medio 122	
Tec, mas cientes que o curso proporcionou grandes varias aos alunos. Sobre a segunda pergunta, 123	
explicou que não trabalham com planos de negócios específicos, deixam para trabalhar dentro da 124	
disciplina Pratiques, que é a parte prática da Administração e usam a interdisciplinaridade, então dentro 125	
da disciplina Plano de Negócios que é uma disciplina dada como fechamento em cada módulo, o aluno 126	
tem a possibilidade de usar todos os conteúdos que ele aprendeu durante todo o módulo para formalizar 127	
uma empresa, um produto ou algo neste sentido. Já o modelo Canvas, ele veio para poder auxiliar o 128	
aluno com o Plano de Negócios mais simplificado, para que ele pudesse utilizar esse tipo de negócio 129	
dentro do Plano de Negócios que o fechamento de cada módulo. Sobre a terceira pergunta, Michele 130	
disse que conversou com a bibliotecária e já foi feito o pedido com relação as bibliografias. Na 131	
sequencia foi aberta a palavra aos membros do CEPE. O servidor Bruno do Campus Três Corações 132	
relatou que estavam com dúvidas sobre como funcionará o Pratiques? Assim a coordenadora Michele 133	
explicou que foi uma disciplina feita no Medio Tec até mesmo como uma sondagem e deu muito certo. 134	
Os alunos utilizam as aulas presenciais para desenvolver o Pratique, então na verdade, não é só uma 135	
disciplina do final, como o Tutor já tem conhecimento, durante as atividades presenciais, ele já 136	
desenvolve nas outras disciplinas, quando chega ao final do módulo, ele junta todas as atividades 137	
práticas que foram feitas em cada disciplina e é lógico que direcionando o aluno, como exemplo na 138	
construção de uma empresa e em cada módulo ele vai colocando informações extras nessa mesma 139	
empresa que ele começou a construir lá no primeiro módulo, quando chega lá no terceiro módulo, ele 140	
faz uma apresentação de uma maneira geral e no último módulo ele é avaliado conforme essa 141	
apresentação. Disse ainda que participou de algumas das bancas que foram realizadas nos Pólos, na 142	
apresentação dos meninos e junto com ela, estavam empresários locais e eles iam dando dicas de 143	



crescimento aos meninos e eles sabiam direitinho onde eram pontuadas as melhorias e argumentavam. 144	
Foi uma disciplina que cresceu profissionalmente e melhorou a comunicação. Alguns foram 145	
contratados por empresas locais, é como se fosse um plano de negócio que saiu do papel e ficou muito 146	
bem desenvolvido no decorrer do curso. Novamente foi aberta a palavra e não havendo sugestões, foi 147	
aberta a votação. A reformulação do PPC Técnico em Administração Concomitante do Campus 148	
Avançado Carmo de Minas foi aprovada, desde que acatada as considerações, com 17 (dezessete) 149	
votos favoráveis, 0 (zero) não favoráveis e 01 (uma) abstenção. O PPC deverá ser enviado finalizado 150	
com o histórico completo e assinado bem como o termo de compromisso da coordenadora devidamente 151	
assinado até o dia 30/05/2019. Na sequencia foi passado para o quinto PPC: 5. Técnico em 152	
Fruticultura Subsequente EaD do Campus Inconfidentes, o GT do CEPE responsável foi do 153	
Campus Poços de Caldas que na pessoa do professor Thiago relatou que foram elencados algumas 154	
sugestões pontuais e o parecer é favorável desde que sejam atendidas as modificações sugeridas. Em 155	
seguida foi aberta a palavra para o coordenador Evando Luiz Coelho que relatou que “todas as 156	
sugestões foram pertinente e serão acatadas e agradeceu a contribuição do GT”. Na sequencia foi aberta 157	
a palavra aos membros do CEPE não havendo sugestões, foi aberta a votação. A reformulação do 158	
PPC Técnico em Fruticultura Subsequente modalidade EaD do Campus Inconfidentes foi 159	
aprovada, desde que acatada as considerações,  com 19 (dezenove) votos favoráveis, 0 (zero) não 160	
favoráveis e 01 (uma) abstenções. O PPC deverá ser enviado finalizado com o histórico completo e 161	
assinado bem como o termo de compromisso do coordenador devidamente assinado até o dia 162	
30/05/2019. Em seguida passou-se para o sexto PPC: 6. Licenciatura em Pedagogia do Campus 163	
Inconfidentes, o GT do CEPE responsável pela análise foi do Campus Muzambinho. O GT, na 164	
representação do prof. Walbert relatou sobre o parecer, que possui questões pontuais e alguns pontos 165	
que deverão ser melhor discutidos como por exemplo 20% da carga horária semipresencial. Que são 166	
favorável à aprovação da reformulação do PPC se acatadas as sugestões. Em seguida foi aberta a 167	
palavra para a representante Paula Inácio que agradeceram o parecer bem detalhado do GT 168	
Muzambinho, que concordam com as questões colocadas principalmente referente aos 20% das aulas a 169	
distância e que irão acatar todas as sugestões. Na sequencia foi aberta a palavra aos membros do CEPE 170	
não havendo sugestões, foi aberta a votação. A reformulação do PPC de Licenciatura em Pedagogia 171	
do Campus Inconfidentes foi aprovada, desde que acatada as considerações, com 20 (vinte) votos 172	
favoráveis, 0 (zero) não favoráveis e 0 (zero) abstenções. O PPC deverá ser enviado finalizado com o 173	
histórico completo e assinado bem como o termo de compromisso do coordenador devidamente 174	
assinado até o dia 30/05/2019. Finalizando a pauta sobre as reformulações, passou para a pauta 4) 175	
Informes, iniciando com a) Cronograma conjunto – a presidente Sindynara relatou que foi colocado 176	
no drive, um cronograma conjunto para ciência das reuniões. Explicou que diante às adequações que os 177	
cursos estão sofrendo e algumas resoluções também, poderá ocorrer mudanças no mesmo. Finalizando 178	
passou para o informe b) Novas Diretrizes para Engenharias, a presidente explicou que como os 179	
membros do CEPE são “avaliadores” de reformulações e propostas de novos cursos, assim que recebeu 180	
as novas diretrizes para os cursos de engenharia, as colocou à disposição para que tenhamos ciência 181	
para orientações durante a avaliação/pareceres. Finalizando os informes passou para o item de pauta 5) 182	
Expedientes. a) Explicou que recebeu um ofício da Presidente da Câmara de Ensino (CAMEN), 183	
Márcia Rodrigues Machado, relatando sobre o PPC Técnico em Enfermagem - Campus Muzambinho, 184	
o qual foi aprovado pela Resolução Consup 007/19. Trata-se de solicitação por parte da coordenação de 185	
curso para a correção do número de vagas de 40 para 30 vagas. Essa solicitação foi apresentada e 186	
aprovada, na reunião da CAMEN, no dia 08 de maio de 2019. Informou ainda que esse PPC será 187	
ofertado no primeiro semestre de 2020, não havendo nenhuma turma vinculada a ele. Em tempo, 188	
solicitamos que seja revogada a resolução Consup 007/19. Foi aberta a palavra para a coordenadora 189	
Milene Dias Ferreira Magri que relatou justificou que esta redução se dará devido ao quantitativo de 190	
aluno para as aulas práticas e orientações de estágio. Que foi também incluído um parágrafo no PPC e 191	
nada mais. Foi aberta a palavra a todos. Não havendo manifestações a reformulação no quantitativo 192	



de número de vagas do PPC Técnico em Enfermagem do Campus Muzambinho foi aprovado 193	
com 21 (vinte e um) fotos favoráveis, 0 (zero) não favoráveis e 0 (zero) abstenções. A prof. 194	
Sindynara solicitou a entrega do novo PPC até o dia 30/05/2019 com o histórico e termo de 195	
compromisso do coordenador. Em seguida passou-se para o próximo expediente, explicando que 196	
recebeu enquanto presidente do CEPE um ofício do Campus Avançado Três Corações relatando o uma 197	
parceria com a Secretaria de Educação de Três Corações para formalizarem um curso de pós-graduação 198	
em Gestão Escolar com o objetivo de capacitar mais profissionais da Educação para assumir cargos de 199	
supervisão e gestão na Rede Municipal e Rede Estadual de Educação. Que a Prefeitura Municipal 200	
solicitou este curso já para o 2º semestre de 2019, daí a necessidade da autorização para protocolo do 201	
mesmo, fora do prazo, para tramitação e explicou que o Campus sempre busca atender a resoluções e 202	
cronogramas definidos, neste caso, conforme supracitado ficou impossível o atendimento visto que 203	
parcerias assim devem ser valorizadas. Após reforçada a importância dessas parceiras, na sequencia foi 204	
aberta a palavra. Não havendo manifestações foi aprovado, com 20 (vinte) votos favoráveis, 0 (zero) 205	
não favoráveis e 02 (duas) abstenções, o protocolo de abertura de novo curso de pós-graduação 206	
“fora do prazo”. Ficou combinado que até amanhã, 28/05/2019 os documentos estarão no drive e o 207	
GT do CEPE responsável pela visita in loco será o GT do Campus Inconfidentes e após, o novo curso 208	
passará pelos trâmites normais. Foi aberta a palavra a todos. Não havendo manifestações e não havendo 209	
nada a mais a tratar, a Sra. Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às 210	
quatorze horas e cinquenta e dois minutos e eu, Sindynara Ferreira, lavrei a presente ata, que após lida 211	
segue aprovada. Pouso Alegre/MG, vinte e sete (27) de maio de dois mil e dezenove. 212	
Sindynara Ferreira_________ 213	


