MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS

Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 – Bairro Medicina – 37550-000 - Pouso Alegre/MG
Fone: (0XX35) 3449-6150/E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

OF CIRCULAR 003/2015/PROEN/REITORIA/IFSULDEMINAS

Pouso Alegre, 15 de janeiro de 2015.

Aos
Pró-reitores e Diretores Gerais de Câmpus do IFSULDEMINAS

Assunto: Criação de Novos Cursos no IFSULDEMINAS para início no segundo semestre de
2015 ou primeiro semestre de 2016 (Resolução CONSUP 052/2014) e primeiro semestre de
2016 (Resolução CONSUP 009/2014).

Prezados Pró-reitores e Diretores Gerais de Câmpus do IFSULDEMINAS,
O presente Ofício Circular tem por objetivo estabelecer cronograma (ANEXO I)
para os trâmites de criação de novos cursos no IFSULDEMINAS nos anos de 2015 e 2016, em
conformidade com as Resoluções CONSUP 052/2014 e 009/2014.
Os trâmites de criação de cursos a que se refere a Resolução 052/2014 ocorrerão
no primeiro e segundo semestres de 2015, sendo possível que os cursos tenham seu início ainda
no segundo semestre de 2015 (com trâmite no primeiro semestre de 2015) ou início no primeiro
semestre de 2016 (com trâmite no segundo semestre de 2015), desde que deliberados pelo
Conselho Superior do IFSULDEMINAS.
Os trâmites de criação de cursos a que se refere a Resolução 009/2014, se
iniciados no primeiro semestre de 2015, os cursos poderão ter início no primeiro semestre de
2016 (com trâmite no primeiro e segundo semestres de 2015), desde que deliberados pelo
Conselho Superior do IFSULDEMINAS.
Os trâmites de criação de cursos a que se refere a Resolução 009/2014, se
iniciados no segundo semestre de 2015, os cursos poderão ter início no segundo semestre de
2016 (com trâmite no segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 2016), desde que
deliberados pelo Conselho Superior do IFSULDEMINAS.
Sendo assim, este Ofício Circular estabelece cronograma para as distintas
situações citadas acima, como a seguir:
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1. Criação de Cursos para início no PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, com Trâmite
pela Resolução CONSUP 009/2014.
- ATÉ DIA 16 DE MARÇO DE 2015 - Protocolo, por meio de ofício, na chefia de
Gabinete na Reitoria, com encaminhamento ao CEPE, de proposta de criação de um novo
curso para início no primeiro semestre de 2016, de acordo com Resolução 009/2014 –
FASE 1 – PRELIMINAR.
- Os GTs do CEPE deverão emitir parecer, após visita in loco, até o dia 10 de abril de
2015, devendo ser encaminhado ao Presidente do CADEM do Câmpus proponente e ao
Presidente do CEPE.
- De posse do parecer do GT do CEPE e do CADEM (em ata), o Presidente do CADEM
deverá protocolar a proposta da criação do novo curso na Chefia de Gabinete, na
Reitoria, com todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 009/2014 - FASE 1 –
PRELIMINAR e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) até o dia 23 de abril de 2015. O
protocolo deverá ter encaminhamento para a CAMEN ou a CAPEPI (no caso de cursos
de pós-graduação). Toda a documentação deverá também ser enviada até esta data, on
line, para a Pró-reitoria de Ensino, com cópia para carlos.carvalho@ifsuldeminas.edu.br
ou em CD/DVD devidamente identificado.
- A proposta será analisada pela CAMEN ou CAPEPI até dia 28 de maio de 2015, com
todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 009/2014 - FASE 2 – FINAL e
imediatamente, protocolada no CEPE.
- A proposta será analisada pelo CEPE em reunião no dia 01 de julho de 2015, com todos
os procedimentos estabelecidos pela Resolução 009/2014 - FASE 2 – FINAL, já com os
pareceres do CADEM e da CAMEN ou CAPEPI. Após análise, a proposta será
imediatamente encaminhada para análise e deliberação do Conselho Superior do
IFSULDEMINAS.

2. Criação de Cursos para início no SEGUNDO SEMESTRE DE 2016, com Trâmite
pela Resolução CONSUP 009/2014.
- ATÉ DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 - Protocolo, por meio de ofício na chefia de
Gabinete, na Reitoria, com encaminhamento ao CEPE de proposta de criação de um novo
curso para início no segundo semestre de 2016, de acordo com Resolução 009/2014 –
FASE 1 – PRELIMINAR.
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- Os GTs do CEPE deverão emitir parecer, após visita in loco, até o dia 17 de setembro
de 2015, devendo ser encaminhado ao Presidente do CADEM do Câmpus proponente e
ao Presidente do CEPE.
- De posse do parecer do GT do CEPE e do CADEM (em ata), o Presidente do CADEM
deverá protocolar a proposta da criação do novo curso na Chefia de Gabinete, na
Reitoria, com todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 009/2014 - FASE 1 –
PRELIMINAR e o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), corrigido, até o dia 29 de
setembro de 2015. O protocolo deverá ter encaminhamento para a CAMEN ou a
CAPEPI, para esta última no caso de cursos de pós-graduação. Toda a documentação
deverá também ser enviada até esta data, on line, para a Pró-reitoria de Ensino, com cópia
para carlos.carvalho@ifsuldeminas.edu.br ou em CD / DVD devidamente identificado.
- A proposta será analisada pela CAMEN ou CAPEPI até dia 10 de novembro de 2015,
com todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 009/2014 - FASE 2 – FINAL
e imediatamente, protocolada no CEPE.
- A proposta será analisada pelo CEPE em reunião até o dia 25 de fevereiro de 2016, com
todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 009/2014 - FASE 2 – FINAL, já
com os pareceres do CADEM e da CAMEN ou CAPEPI. Após análise, a proposta será
imediatamente encaminhada para análise e deliberação do Conselho Superior do
IFSULDEMINAS.

3. Criação de Cursos para início no SEGUNDO SEMESTRE DE 2015, com Trâmite
pela Resolução CONSUP 052/2014.
- ATÉ DIA 16 DE MARÇO DE 2015 - Protocolo, por meio de ofício na chefia de
Gabinete, na Reitoria, com encaminhamento para a CAMEN ou a CAPEPI (no caso de
cursos de pós-graduação) da proposta de criação de um novo curso para início no
segundo semestre de 2015, conforme FASE PRELIMINAR, item 3 (protocolo da
documentação) da Resolução 052/2014. Toda a documentação deverá também ser
enviada até esta data, on line, para a Pró-reitoria de Ensino, com cópia para
carlos.carvalho@ifsuldeminas.edu.br ou em CD/DVD devidamente identificado.
- A proposta será analisada pela CAMEN ou CAPEPI (no caso de cursos de pósgraduação) até dia 14 de abril de 2015, com todos os procedimentos estabelecidos pela
Resolução 052/2014, conforme FASE FINAL, item 5 (documentação da FASE FINAL) e
imediatamente, protocolada no CEPE.
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- A proposta será analisada pelo CEPE em reunião no dia 12 de maio de 2015, com
todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 052/2014 - FASE FINAL, já com
os pareceres do CADEM (em ata) e da CAMEN ou CAPEPI.
- Após análise do CEPE a proposta será protocolada para deliberação do Conselho
Superior do IFSULDEMINAS.

4. Criação de Cursos para início no PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016, com Trâmite
pela Resolução CONSUP 052/2014.
- ATÉ DIA 24 DE AGOSTO DE 2015 - Protocolo, por meio de ofício na chefia de
Gabinete, na Reitoria, com encaminhamento para a CAMEN ou a CAPEPI (no caso de
cursos de pós-graduação) da proposta de Criação de um novo curso para início no
primeiro semestre de 2016, conforme FASE PRELIMINAR, item 3 (protocolo da
documentação) da Resolução 052/2014. Toda a documentação deverá também ser
enviada até esta data, on line, para a Pró-reitoria de Ensino, com cópia para
carlos.carvalho@ifsuldeminas.edu.br ou em CD/DVD devidamente identificado.
- A proposta será analisada pela CAMEN ou CAPEPI (no caso de cursos de pósgraduação) até dia 23 de setembro de 2015, com todos os procedimentos estabelecidos
pela Resolução 052/2014, conforme FASE FINAL, item 5 (documentação da FASE
FINAL) e imediatamente, protocolada no CEPE.
- A proposta será analisada pelo CEPE em reunião no dia 27 de outubro de 2015, com
todos os procedimentos estabelecidos pela Resolução 052/2014 - FASE FINAL, já com
os pareceres do CADEM (em ata) e da CAMEN ou CAPEPI.
- Após análise do CEPE a proposta será protocolada para deliberação do Conselho
Superior do IFSULDEMINAS.
A Pró-reitoria de Ensino fica à disposição para esclarecimentos.
Atenciosamente,
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Datas
CEPE
11 – 03 – 2015 (Quarta)

Protocolo
16 – 03 – 2015 (Segunda)

CAMEN
14 – 04 – 2015 (Terça)
(Ordinária)
CEPE
12 – 05 – 2015 (Terça)
(Ordinária)
CAMEN
28 – 05 – 2015 (Quinta)

ANEXO I
Pró-reitoria de Ensino - IFSULDEMINAS
- AGENDAMENTO DE REUNIÕES 2015 – CEPE e CAMEN
PAUTAS
PRIMEIRO SEMESTRE
1. Finalização do processo de NOVOS CURSOS - Resol.009/2014, referente
ao Of. Circular 076/2014 – Novos cursos para 2015/2.
2. Outras...
Último dia de Recebimento de propostas de novos cursos:
- Resolução 052/2014 para início em 2015 / 02
- Resolução 009/2014 para início em 2016 / 01
- Estabelecimento de GT do CEPE para visita in loco e análise de novos cursos
segundo Resolução 009/2014.
1.
2.

Novos Cursos para 2015/2 - Resolução 052/2014.
Outras...

1.
2.

Novos Cursos para 2015/2 - Resolução 052/2014.
Outras...

1.
2.

Novos Cursos para 2016/1 - Resolução 009/2014.
Outras...
SEGUNDO SEMESTRE

CEPE
01 – 07 – 2015 (Quarta)
Protocolo
24 – 08 – 2015 (Segunda)

CAMEN
23 – 09 – 2015 (Quarta)
CEPE
27 – 10 – 2015 (Terça)
(Ordinária)
CAMEN
10 – 11 – 2015 (Terça)
(Ordinária)
CEPE
25 – 11 – 2015 (Quarta)
CEPE
25 – 02 – 2016 (Quarta)

1.
2.

Novos Cursos para 2016/1 - Resolução 009/2014.
Outras...

Último dia de Recebimento de propostas de novos cursos:
- Resolução 052/2014 para início em 2016 / 01
- Resolução 009/2014 para início em 2016 / 02
- Estabelecimento de GT do CEPE para visita in loco e análise de novos cursos
segundo Resolução 009/2014
1.
2.

Novos Cursos para 2016/1 - Resolução 052/2014.
Outras...

1.
2.

Novos Cursos para 2016/1- Resolução 052/2014.
Outras...

1.
2.

Novos Cursos para 2016/2 - Resolução 009/2014.
Outras...

1.

Ainda sem pautas estabelecidas até a data presente.

1.

Finalização do processo de NOVOS CURSOS para 2016/2 Resol.009/2014.
Outras...

2.

