
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniu-se por web

conferência,  a  Câmara  de  Ensino  –  CAMEN,  para  discussão  da  seguinte  pauta:

Aprovação da Ata da reunião do dia 23/11/18; Propostas de alteração de PPCs e GTs

responsáveis  pelas  análises:  Engenharia  Agronômica,  Campus  Muzambinho,  GT

PROEN;  Técnico  em  Enfermagem  Campus  Muzambinho,  GT  Campus  Passos;

Técnico em Edificações Campus Muzambinho, GT Campus Pouso Alegre; Técnico em

Contabilidade Campus Muzambinho, GT PROEN; Bacharelado em Educação Física

Campus  Muzambinho,  GT  Campus  Poços  de  Caldas;  Licenciatura  em  Educação

Física Campus Muzambinho, GT PROEN; Especialização Técnica em Café Gourmet,

Campus  Muzambinho,  GT  Campus  Machado;  Técnico  em  Eletrotécnica  Campus

Poços de Caldas, GT Campus Três Corações; Técnico em Edificações Campus Poços

de Caldas, GT Campus Carmo de Minas; Tecnologia em Gestão Comercial Campus

Poços  de  Caldas,  GT  Campus  Muzambinho;  Tecnologia  em  Gestão  Ambiental

Campus Poços de Caldas, GT Campus Inconfidentes. Participaram da reunião: Luiz

Gustavo de Mello,  Lílian  Vanessa Silva,  Marcus Fernandes Marcusso,  João Paulo

Rezende, Maria Aparecido Avelino, Letícia Sepini Batista, Grasiane Cristina da Silva,

Evane Silva,  Bruna Bárbara Santos,  Laressa Pereira Silva,  Marcílio  Silva Andrade,

Maria Regina Fernandes da Silva, Andrea Margarete de Almeida Marrafon, Mateus

dos Santos, Daniel Reis Silva, Olímpio Gomes da Silva, Luciana Simionato Guinese,

Fábio Machado Ruza, Bruno Rezende Couto, Marcos Roberto Cândido, Júlia Maria

Fernandes de Almeida, Elisa de Lima Santos, Vânia Cristina Silva. Para esta reunião

estavam presentes os coordenadores de curso do Campus Muzambinho, Anna Lygia

de Rezende Maciel  (representando o coordenador José Sérgio de Araújo),  Wonder

Passoni  Higino,  Januária  Andréa  Souza  Rezende,  Luciana  Maria  Vieira  Lopes

Mendonça,  Erasmo  Aparecido  Piccolo,  Sheila  Cristina  Gatti  Sobreiro,  Ana  Paula

Alonso Reis e os coordenadores de curso do Campus Poços de Caldas, Rogério Coli

da Cunha,  Robson Nogueira Tomas, Paulo  César Domingues,  Yull  Heilordt  Henao

Roa.  Márcia fez os testes para verificar o bom funcionamento das ferramentas que

serão utilizadas na web conferência e o quórum. Estando tudo em bom funcionamento

e com o número de participantes suficiente, iniciou a reunião, cumprimentando aos

participantes. Falou do grande desafio em fazer as análises de 12 PPCs para atender

as  solicitações  de  alterações  propostas  pelos  campi.  Esclareceu  que,  conforme

combinado  anteriormente,  foi  constituído  um  GT  na  PROEN  para  colaborar  nas

análises.  Comunicou  que  o  Campus  Inconfidentes  retirou  o  PPC  do  Curso  de

Pedagogia, ficando com 11 PPCs para serem apreciados, analisados e aprovados ou

não  por  este  colegiado.  Marcos  solicitou  que  o  PPC  do  Curso  de  Licenciatura  e

Bacharelado  do Curso de Educação Física fosse colocado logo no início da reunião



uma vez que os professores terão bancas de TCC para acompanharem. Houve acordo

do grupo. Márcia apresentou a ata da reunião do dia 23/11/18, que foi disponibilizada

no  drive para  a  análise  e  propostas  de  alterações.  Comunicou  que  recebeu  as

sugestões e correções propostas e que as mesmas foram atendidas. Após a análise

da ata,  a mesma foi  aprovada pelos  participantes.  Passou-se a apresentação dos

PPCs. Curso de Licenciatura em Educação Física, Campus Muzambinho, GT PROEN.

O curso foi apresentado pela Januária Andréa, que falou das alterações propostas e

da diminuição da carga horária com junção de disciplinas e diminuição do estágio de

440  horas  para  400  horas.  Disse  que  atendeu  as  solicitações  do  GT.  O  GT  foi

representado pela Sônia. Ela disse que as sugestões apresentadas foram atendidas e

que o curso atende a legislação e mantém a qualidade do ensino. O GT apresentou

parecer favorável às alterações propostas. Foi colocado em votação a alteração do

PPC. Favoráveis 17 votos, Não favorável 0 voto; Abstenções 2 votos. As alterações do

PPC  foram  aprovadas.  Curso  de  Bacharelado  em  Educação  Física  Campus

Muzambinho, GT Campus Poços de Caldas. O curso foi representado pelo Wonder

que apresentou as alterações do curso, relatou que fizeram alguns ajustes na carga

horária de algumas disciplinas comuns entre o bacharelado e licenciatura. Foi alterada

a carga horária do estágio, para a carga horária mínima exigida. O curso teve uma

redução de 76h40. As sugestões apresentadas foram atendidas, tendo um único ponto

que será atendido até a data de amanhã, por falta de tempo para os professores.

Disse que foi  revista a carga horária  das atividades  teóricas  e práticas.  O GT foi

representado pelo Mateus, que disse ter um parecer favorável embora tenha ficado 4

pontos  a  serem  revistos.  Como  o  coordenador  expôs  que  está  atendendo  as

sugestões, o GT tem parecer favorável com o atendimento às sugestões propostas.

Márcia  destacou  a  importância  do  Histórico  de  Alterações,  documento  que  deve

acompanhar o PPC desde o início das propostas, quando iniciam com o NDE. Este

documento  deve  trazer  todas  as  informações,  as  sugestões  apresentadas,  o

atendimento ou não e as justificativas. Este documento vai até o CONSUP para a

análise e publicação da nova Resolução.  O PPC foi colocado  em votação. Favoráveis

18  votos; Não favoráveis  2 votos; Abstenções 0 voto. As alterações foram aprovadas.

Curso  Tecnologia  em  Gestão  Comercial  Campus  Poços  de  Caldas,  GT  Campus

Muzambinho. O curso foi apresentado pelo Robson, coordenador do curso que relatou

as  alterações  propostas  para  o  curso.  Esclareceu  que  o  curso  passou  por

reconhecimento ano passado e que as  alterações estão atendendo as  colocações

feitas pelos avaliadores que são da área. Foi reduzido o número de disciplinas na

matriz  curricular,  após  discussão  do  colegiado  com  o  NDE,  adequando  a  matriz

curricular. O curso passa para 4 semestres, em cumprindo a carga horária mínima.



Espera-se que com esta alteração minimize inclusive a evasão. O curso atende ao

catálogo dos cursos  de tecnologia. Disse que os apontamentos feitos pelo GT foram

atendidos. Márcia questionou se as alterações são para os ingressantes em 2019 e se

foi divulgado no edital. Robson disse que não foi divulgado no edital. Disse que está

divulgado apenas dentro do campus. Márcia disse que é necessário verificar o impacto

dessa  alteração  no  sistema  e-Mec.  Inês  disse  que  esse  curso  foi  colocado  no

vestibular para 2019 com três anos. Robson disse que será feita a comunicação aos

alunos  quando  se  matricularem.  Para  o  sistema  será  feita  a  alteração.  Sônia

esclareceu que uma vez publicado  o  edital,  deverá  ser  feita  uma reunião  com os

alunos no inÍcio do semestre a fim de consultá-los quanto a alteração proposta. Deve

ser lavrada uma ata dessa reunião/consulta. O GT foi representado pelo Marcos que

apresentou parecer favorável as alterações. Foi colocado em votação a proposta de

alteração.  Favoráveis  20 votos;  Não favoráveis  1 voto;  Abstenções 1 voto.  Márcia

comunicou  aos  coordenadores  que  após  conversar  com  o  Giovane,  Pró-reitor  de

Ensino, que terá uma reunião do CEPE amanhã e que estará propondo uma nova

reunião para verificação destes PPCs. Sendo do acordo do CEPE, será agendada

nova reunião.  Os PPCs deverão ser  reencaminhados,  já  com todas as  alterações

propostas,  com  o  documento  finalizado  até  o  dia  05/12.  Curso  de  Engenharia

Agronômica Campus Muzambinho, GT PROEN. O curso foi representado pela Anna

Lígia que falou sobre as alterações propostas.  Disse que fez as alterações com o

objetivo de redução da carga horária do curso. Algumas disciplinas obrigatórias irão

ser oferecidas  como optativas.  Foi  realizada também redução de carga horária de

algumas disciplinas. Contudo, houve redução de 1 semestre letivo, levando o curso de

10 para  9  semestres,  sendo o último de estágio  obrigatório.  As  discussões  foram

realizadas pelo NDE, coordenação do curso e docentes. O GT foi representado pela

Márcia que comentou sobre as alterações, a redução da carga horária, passando de 5

anos para 4 anos e meio. Foram feitas algumas sugestões e houve atendimento pelo

campus.  Foi  emitido  parecer  favorável  com os  ajustes  que  precisam  ser  revistos.

Marcos disse que as alterações de texto sugeridas  pelo  GT foram atendidas pelo

coordenador do curso. Márcia esclareceu que havia uma proposta de alteração de

ementas quando necessário, porém, para essas alterações  faz-se necessário tramitar

pelos  colegiados.  Esclareceu  que  mudanças  nas  ementas,  impacta  no  perfil  do

egresso  e  precisa  ser  discutido  pelo  NDE,  colegiado  e  tramitar  pelos  colegiados.

Márcia destacou as correções das cargas horárias de algumas disciplinas.  Marcos

disse que reverá o somatório e efetuará as correções. Márcia reafirmou que o GT tem

parecer  favorável  com  o  atendimento  às  questões  postas.  Marcos  disse  que  a

proposta será para a turma ingressante em 2019 e que o campus já está ciente da



necessidade da reunião com os alunos e será lavrada ata. Foi colocado em votação as

alterações.  Favoráveis  20 votos;  Não favoráveis  1 voto;  Abstenções 0 voto.  Curso

Técnico em Enfermagem, subsequente, Campus Muzambinho, GT Campus Passos. O

curso foi  representado pela Ana Paula que apresentou as alterações propostas.  O

curso passou para 40 vagas anuais e o curso será oferecido em 4 semestres. O GT foi

representado  pela  Bruna  que  disse  que  as  considerações  feitas  pelo  GT  foram

atendidas. O GT emitiu parecer favorável. Foi questionado pela Sônia sobre a forma

de  pagamento  dos  coordenadores  de  estágio  que  cumprirem  o  estágio  em  outro

município, ficando o aluno responsável por remunerar esses profissionais. Ana Paula

disse  que  os  alunos  que  não  conseguirem  cumprir  com  o  estágio,  serão  os

responsáveis por pagar os profissionais em outras cidades, disse que o jurídico do

campus disse que não há problema em fazer o estágio em outro município, porém,

não foi questionado sobre a forma de pagamento. Sônia orientou que fosse feita uma

consulta com relação a esta situação, inclusive com o Procurador Institucional a fim de

evitar problemas futuros. Márcia questionou se a proposta é para o primeiro semestre

de 2019. Marcos disse que a proposta não é para o início de 2019. Márcia destacou

sobre as colocações feitas pela Sônia. Bruna disse que no PPC não consta sobre as

informações de estágio. Marcos disse que esta é uma discussão no campus, que é um

PPC que já tinha um funcionamento anterior e que está sendo discutido ainda. Marcos

disse que foi feita uma reunião e houve um parecer do jurídico do campus. Se propôs

a reapresentar  o  PPC em fevereiro  com as decisões  que serão tomadas sobre  o

estágio, com a aprovação dos demais pontos destacados. Márcia concorda que não

há necessidade de aprovar neste momento, suspende o trâmite, sem perder o que foi

discutido  até  agora  e  dará  prosseguimento  nas  discussões.  Não  houve  oposição

quanto a proposta.  O PPC foi  retirado do trâmite e dará sequência para oferta no

segundo  semestre  de  2019  com  o  acordo  do  grupo.  Ana  Paula  considerou  que

inicialmente a proposta seria a oferta com os profissionais da instituição. Na reunião

com  o  CADEM  é  que  foi  decidido  retornar  a  forma  anterior.  Questiona  sobre  a

possibilidade  de dar  continuidade uma vez que os  professores já  estão discutindo

sobre este assunto e a proposta apresentada partiu do CADEM. Márcia disse que

como não será ofertado no início de 2019, será melhor que a discussão volte e o PPC

publicado  com  maior  segurança.  Aline  questionou  sobre  os  esclarecimentos

apresentados e questionou se na prática os docentes do curso não dão conta de

acompanhar o estágio. Marcos disse que as propostas de alterações foram pensadas

para atender todos os alunos no município de Muzambinho. Disse que o curso tem

condições de oferecer o estágio aos alunos no município de Muzambinho, não tem

condições  de atender  fora  do município.  Aline  questiona se o  município  comporta



todos os alunos. Marcos disse que com oferta anual é possível sim. Esclareceu que foi

com uma consulta  ao  jurídico  que  foi  afirmado que  o  aluno  tem direito.  Aline  se

posicionou dizendo que se o PPC atende a legalidade e se o problema está na prática,

não é questão de retirar o PPC, pois ele está atendendo. Márcia disse que precisa de

um  parecer  do  GT  sobre  o  que  está  escrito  no  PPC.  Bruna  concorda  com  o

posicionamento da Aline, considerando o texto do PPC. A situação apresentada na

fala da coordenadora do curso, não está registrada no PPC. Acredita ser um ajuste da

prática  com o PPC.  Fala  da carga horária,  da obrigatoriedade,  enfim,  não fala  da

prática.  Bruna disse  que  se o  campus se  propuser  a  cumprir  o  estágio  conforme

previsto no PPC, não seria necessária a retirada. Erasmo sugere que deve-se colocar

no PPC que o estágio não pode ser pago. Márcia voltou para o Marcos, se a oferta é

anual e se o campus comporta todos os alunos. Gostaria de reforçar que fique em

aberto apenas a questão do estágio para fevereiro. Compreende a necessidade de

uma consulta com o jurídico antes de finalizar, porém, apenas este aspecto. Gostaria

que fossem aprovados os demais pontos. Márcia destacou a fala da Bruna de que não

há problemas no PPC. O problema está na prática. Destacou que sendo a instituição

essencialmente gratuita, não precisa ser registrado isso no PPC e jamais colocar em

prática o pagamento do aluno de profissional em outro município. Se o PPC apresenta

uma proposta coerente,  o posicionamento  de suspensão do PPC fica retirado.  Foi

colocado em votação se mantém o PPC e é aprovado pelo grupo. Foi colocado em

votação o PPC conforme apresentado. Favoráveis 19 votos; Não favoráveis  3 votos;

Abstenções 0 votos.  O PPC foi  aprovado.  Curso Técnico em Edificações  Campus

Muzambinho,  GT Campus Pouso Alegre. O curso foi representado pela Sheila que

falou sobre as alterações feitas no PPC, destacando o ajuste do tempo hora/aula para

50 minutos e feita uma revisão da carga horária das disciplinas. O GT foi representado

pela Luciana que disse que a carga horária foi bem compreendida, porém, questionou

sobre a mesma nomenclatura e a mesma ementa para as duas disciplinas.  Sheila

disse que é porque é uma única disciplina. O aluno precisa cursar apenas uma vez.

Luciana  questionou  sobre  as  aulas  práticas  não  citadas  na  matriz,  porém  tem  o

laboratório de prática. Sheila esclareceu que quase todas as disciplinas são práticas e

as atividades são desenvolvidas nas salas de aula e nos laboratórios. A maioria das

aulas  são  em  laboratórios.  Luciana  disse  que  a  disciplina  de  estágio,  quando

disciplinia em sala de aula, não precisa ser computada na carga horária geral. Luciana

disse  que  acredita  que  a  carga  horária  de  estágio  possa  ser  considerada  como

estágio. Sônia esclareceu que todas as disciplinas que compõem a carga horária do

curso, precisam ser cumpridas. Se consta na Matriz do curso, tem que ser cumprida

pelos alunos, estes não podem ser dispensados das disciplinas e de nenhum outro



componente curricular que compõe a carga horária do curso. Márcia questionou sobre

a carga horária da disciplina estágio na matriz curricular. Luciana disse que a disciplina

está nos dois semestres e que os alunos deverão cursar nos dois semestres, uma vez

que é obrigatório e que as ementas deverão ser diferentes. Márcia disse que está

esclarecido então que a carga horária das duas disciplinas deverá ser cumprida pelos

alunos,  desta  forma,  não  faz  sentido  o  aluno  discutir  a  mesma temática  em dois

semestres. Sheila disse que na reunião com o CADEM, se o estágio está em dois N1

e N2, terá que cursar as duas. Márcia insistiu que precisa ser outra ementa. Sheila

disse que tem um professor para acompanhar o estágio fora da sala de aula e que a

disciplina é para o professor dar o acompanhamento e orientações. O professor será o

mesmo.  Márcia disse que precisa ser  repensada a ementa,  pois,  mesmo sendo o

mesmo professor, a proposta de trabalho em sala de aula seria outra. Sônia sugeriu

que  fossem  ofertadas  as  disciplinas  com  ementas  diferenciadas  uma  vez  que  a

primeira oferta seriam as orientações e a segunda oferta a finalização,  preparo da

defesa,  enfim,  serão  temáticas  diferenciadas.  Sheila  se  propôs  as  alterações.  Foi

colocado em votação. Favoráveis 13; Não favoráveis 5. Abstenções 2 votos. Técnico

em Contabilidade Campus Muzambinho, GT PROEN. O curso foi representado pelo

Erasmo que apresentou as  alterações propostas.  Disse que atendeu as  propostas

apresentadas  pelo  CADEM  e  as  do  GT.  O  GT foi  representado  pela  Márcia  que

esclareceu que quando houve o posicionamento do Ministério do Planejamento de que

o  orçamento  seria  liberado  mediante  a  carga  horária  proposta  no  catálogo  e  nas

diretrizes curriculares iniciou-se a discussão sobre as alterações nos PPCs. A titulo de

esclarecimento, a redução de carga horária não é um posicionamento da PROEN e

sim uma necessidade até para a sobrevivência do campus. Márcia disse que o GT

está favorável as alterações propostas e emitiu parecer favorável. Foi colocado em

votação. Favoráveis 21 votos; Não favoráveis 0 votos; abstenções  1 voto. Curso de

Especialização  Técnica  em  Café  Gourmet,  Campus  Muzambinho,  GT  Campus

Machado.  O  curso  foi  representado  pela  Luciana  que  apresentou  a  proposta  de

alteração  da  dinâmica  do curso  que  era  de  oferta  em parceria  com os  campi de

Machado e Inconfidentes e o curso foi ofertado apenas pelo Campus Muzambinho. O

número de vagas sobrecarregou muito os professores do campus por ser um curso

muito prático. A proposta é diminuir o número de ingressantes. O GT foi representado

pela Aline que disse que as sugestões pontuadas foram atendidas e as não atendidas

foram justificadas. Aline disse que ficou faltando o esclarecimento sobre a divisão da

carga horária  teórica  e prática no ementário.  Luciana disse que realmente não foi

apresentado  no  ementário  essa  divisão,  mas  o  campus  estará  efetuando  esta

alteração.  Márcia  esclareceu  que esse curso surgiu  com um acordo entre os  três



campi,  porém,  os  campi  Machado  e  Inconfidentes  desistiram  da  oferta,  ficando

sobrecarregado mesmo para o Campus Muzambinho. Por este motivo foi necessário

diminuir  o número de ingressantes uma vez que as aulas práticas precisam ter as

turmas  divididas.  Luiz  Gustavo  questionou  sobre  a  situação  de  teórica/prática,

conforme conversado em outra reunião da Camen, se será objeto de análise para as

próximas análises dos PPCs. Márcia esclareceu que essa foi uma discussão mesmo e

que esta citação pode trazer problemas para os campi, considerando as necessidades

de uso de laboratórios. Este assunto ficou para ser discutido em outros momentos. O

PPC deve falar sobre as aulas práticas, o texto deve evidenciar as aulas práticas. Foi

colocado  em  votação  a  aprovação  das  alterações.  Favoráveis  19  votos;  Não

favoráveis 0 votos; Abstenções  2 votos. Foram  aprovadas as alterações para o PPC.

Técnico em Eletrotécnica Campus Poços de Caldas, GT Campus Três Corações. O

curso  foi  representado  pelo  Yull  Heilordt  que  falou  das  alterações  propostas  e

destacou a atualização com disciplinas mais modernas. O GT foi representado pelo

Fábio que destacou a inserção de novas disciplinas. Disse que foram feitas algumas

sugestões  e  que  foram  atendidas.  Ficou  pendente  apenas  a  citação  no  texto  da

interdisciplinaridade,  mas,  frente  as  colocações  do  coordenador,  acredita  que  foi

considerada  esta  situação.  Embora  não  tenha  constado  nas  sugestões,  seria

interessante  constar  a  carga  horária  das  disciplinas  teórica  e  prática.  Heilordt

esclareceu que no PPC tem disciplinas ou totalmente teóricas ou totalmente práticas.

As turmas são divididas da forma que comporta no laboratório. O acompanhamento

das disciplinas práticas são muito próximas dos alunos. Fábio destacou que observou

que 10% das disciplinas são de fato práticas. Não sendo um fator obrigatório, não há

necessidade  desta  citação.  Foi  colocado  em  votação.  Favoráveis  17  votos;  Não

favoráveis 0 voto; Abstenções  1 voto. Houve uma pausa para o almoço com retorno

para 13h30.  Retomando as atividades,  Márcia  disse que compartilhou  com alguns

membros  da  CAMEN  o  Memorando,  ficou  combinado  na  última  reunião  o

encaminhamento  ao  Presidente  do  CEPE.  Solicitou  que  quem não  recebeu,  deve

solicitar para que todos possam contribuir. Retomando a pauta, deu continuidade as

análises dos PPCs. Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental  Campus Poços de

Caldas,  GT  Campus  Inconfidentes.  O  curso  foi  representado  pelo  Rogério  que

apresentou  as  alterações  propostas  e  justificou  a  necessidade  dessas  alterações.

Disse que a proposta foi com objetivo de oferecer um curso com um currículo mais

aplicado,  visando  a  formação  tecnológica  e  também  buscar  combater  a  evasão.

Esclareceu que tomará as providências com relação as alterações para o início de

2019, de consultar os alunos e registrar em ata. Márcia destacou que a justificativa

apresentada foi muito boa para uma reflexão dos demais cursos, alterar visando o



egresso, combatendo a evasão, enfim, todo um trabalho para atender melhor o aluno,

fornecer uma formação com sentido para exercer a profissão. O GT foi representado

pelo Marcus que disse que foram feitas algumas considerações pontuais, e que o GT

é favorável às alterações propostas. Rogério agradeceu a equipe que colaborou na

análise  do  PPC  e  destacou  a  importante  participação  das  pedagogas  Andréa  e

Berenice que muito colaboraram. Márcia destacou a importância da participação de

todos e em especial das pedagogas neste momento. Marcus questionou sobre a carga

horária dos cursos de tecnologia, se precisa estar além da mínima exigida no catálogo.

Sônia  esclareceu que sim, a carga horária mínima é para disciplinas  de formação

profissional, atividades complementares, estágio, TCC, são além do mínimo previsto

no catálogo. Rogério disse que estará revendo no PPC como está a carga horária.

Andrea disse que foi com base no Parecer 239/2008. Sônia destacou que este parecer

não foi homologado e que temos que seguir as orientações do Catálogo Nacional dos

Cursos de Tecnologia. Márcia questionou se as horas de atividades complementares

estão  dentro  da  carga  horária  mínima  das  disciplinas  ou  estão  além  do  previsto.

Marcus disse que a carga horária está prevista durante todo o curso. Destacou que o

parecer aparece como aprovado no site do MEC. Sônia disse que será importante

uma consulta para verificar esta possibilidade a fim de não causar prejuízo aos alunos

no momento do registro do diploma. Rogério diz que esta proposta é para que o aluno

tenha oportunidade de buscar outras formas de conhecimento, para enriquecer sua

formação.  Sônia  disse  que  para  que  seja  publicada  uma Resolução  com a carga

horária das atividades complementares computando enquanto carga horária mínima,

será necessário uma consulta com  fundamentação legal para esta atividade. Sugere

que  o  objetivo  proposto  pelo  NDE  e  Colegiado,  de  abrir  oportunidade  de  novos

conhecimentos para o aluno, poderia ser por meio de um projeto interdisciplinar ou

outro mecanismo que permitisse que este objetivo fosse atingido. Olímpio disse que

atividades complementares não estão no cômputo da carga horária mínima. Andrea

disse que quando foram avaliar o PPC baixaram todas as resoluções disponíveis e

aprovadas no MEC e trabalharam com elas. Olímpio disse que o Parecer 239 diz: A

razão  principal  que  justifica  a  presente  discussão  é  o  posicionamento  recente  da

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), no sentido de vetar

o cômputo da carga horária das atividades complementares na carga horária total

estabelecida pelas IES para seus cursos superiores de tecnologia. Vânia disse que o

parecer diz que não há impedimento para o cômputo das horas destas atividades no

cumprimento da carga horária, mas faz necessária a fixação de norma para regular a

aplicação mínima. Sônia lembrou que nas Normas Acadêmicas dos Cursos Superiores

do IFSULDEMINAS, a carga horária das atividades complementares é além do mínimo



exigido. Marcus se posicionou dizendo que não temos uma regulamentação para esta

finalidade,  assim,  indica  ao  Coordenador  do  Curso  que  seja  estudada  uma  nova

possibilidade,  como  um  projeto  de  enriquecimento,  ou  uma  disciplina  no

semipresencial. Márcia disse que é uma proposta que vem ao encontro com o já dito

pela  Sônia,  poderia  ser  uma  disciplina  com  mais  de  um  professor,  para  não

sobrecarregar  nenhum  professor.  Márcia  disse  que  o  campus  tem  um  PPC  em

andamento,  que  poderiam  começar  com  este  PPC  e  fazer  uma  análise  mais

aprofundada sobre esta questão, podendo posteriormente trabalhar com uma matriz

de transição para os alunos. Rogério disse que essa carga horária proposta é para

ajudar na redução da carga horária do curso.  Rogério disse que estará revendo a

forma de oferta, como por exemplo, inserindo disciplinas optativas no 1º e 2º períodos.

Foi feita uma discussão sobre a oferta desta carga horária. Sônia destacou que as

Diretrizes  Curriculares  dos  Cursos  de  Tecnologia  não  falam  das  atividades

complementares,  falam  de  Estágio  e  TCC  e  estas  são  além  do  mínimo  previsto.

Rogério disse que estará revendo sobre a resolução e se não for mesmo possível, irá

analisar  uma  proposta  de  oferta  no  semi-presencial.  Andrea  disse  que  fará  uma

consulta  no  MEC sobre  esta  questão.  Márcia  disse  que  é  uma  situação  delicada

mesmo e que precisamos aguardar a resposta da consulta. Destacou que o campus

tem um PPC em  andamento e poderá ofertar em 2019 ainda neste PPC caso não

tenha  ainda  a  consulta.  Márcia  sugeriu  que  o  PPC  pode  tramitar,  porém,  ficará

aguardando a definição quanto a esta questão antes de encaminhar para publicação

de nova Resolução. Marcus concorda com a colocação feita pela Márcia. A proposta

foi  aceita pelo grupo.  Desta forma, o PPC dará continuidade no trâmite,  com esta

justificativa e aguardará o parecer do MEC. Rogério questionou o prazo para isso.

Márcia esclareceu que assim que receber a resposta do MEC. Sendo favorável, dar

andamento e solicita a publicação. Se for negativo, o PPC volta para o campus, em

2019 oferece o curso conforme está sendo ofertado. Rogério questionou se não pode

apresentar  duas  versões,  acrescentando  algumas  disciplinas  como  optativas

obrigatórias.  Márcia disse que esta é uma questão para ser avaliada pela Camen.

Marcus questionou se é possível aprovar com condicionamento de criação dessas 3

disciplinas.  Disse que o GT se dispõe a avaliar  essa nova proposta essa semana.

Rogério propõe que o PPC seja aprovado, serão criadas as 3 disciplinas, encaminhará

ao GT para verificação e dará continuidade na tramitação. Marcus destacou que se

optarem por EaD deve escrever uma parte de metodologia com base na resolução

120/2016.  Foi  colocado  em  votação  a  aprovação  do  PPC  com  o  adendo  da

reorganização  da  Matriz,  passando  pelo  GT,  assim como um capítulo  sobre  EaD

conforme  a  Resolução  120/16.  Favoráveis  12  votos;  Não  favoráveis  2  votos;



Abstenções 6 votos. Rogério se dispôs a buscar uma solução pra este impasse. O

PPC foi aprovado com  ressalvas. Curso Técnico em Edificações Campus Poços de

Caldas,  GT  Campus  Carmo  de  Minas.  O  curso  foi  representado  pelo  Paulo  que

apresentou as alterações propostas. O GT foi representado pelo Luiz Gustavo que fez

um  comentário  sobre  as  observações,  se  posicionou  aprovado  desde  que  sejam

atendidas  as  observações.  Paulo  disse  que  atenderá  as  indicações  feitas.  Foi

colocado em votação. Favoráveis 17 votos; Não favoráveis 0 voto; Abstenções  0 voto.

Finalizadas as análises dos PPCs, Márcia agradeceu a colaboração de todos os GTs,

coordenadores de cursos e demais envolvidos. Destacou que fica na responsabilidade

dos DEPE/DDE o encaminhamento do Histórico e PPC com as alterações até o dia

05/12.  Passou-se  para  o  próximo  assunto  em  pauta,  Calendário  Acadêmico  dos

Cursos de Pedagogia EaD, Campus Muzambinho. O documento foi disponibilizado no

drive para  apreciação  de  todos.  Luiz  Gustavo  disse  que  o  calendário  foi

desconfigurado  no  drive.  Márcia  disse  que  deve  ser  algum  problema  com  a

configuração do computador, pois, o documento foi salvo conforme configurado. Foi

colocado em votação. Favoráveis 16; Não favoráveis 0 voto; Abstenções 2 votos. Luiz

Gustavo questionou se há necessidade de constar data de trancamento de matrícula

e outras. Vânia disse que tem essas informações no calendário, ao final. Marcos disse

que  essas  informações  estão  descritas  no  final  do  calendário.  Marcos  disse  que

algumas  informações,  para  os  docentes,  tem  um  calendário  em  separado,  esse

calendário  é para os  alunos.  Márcia questionou se alguém já deu uma olhada no

memorando que será encaminhado ao presidente do CEPE. Lilian disse que já deu

sua colaboração. Tendo sido cumprida a pauta, Márcia agradeceu a participação de

todos, destacou a importância deste colegiado para a instituição. Márcia destacou a

importância de que todos verifiquem, desde o início do ano, as propostas de alteração

de PPC para que, quando chegar no final do ano, as alterações já estarem aprovadas

e que no edital 2020/1, já sejam contempladas essas alterações. Márcia relembrou

que ficou combinado de montar um GT para discutir o processo avaliativo dos cursos

técnicos integrados. Questionou se este GT seria com membros da CAMEN ou com

outros membros indicados pelos campi. Luciana sugere que o GT tenha docentes dos

cursos integrados por conhecerem a realidade destes cursos. Mateus sugere que os

membros  da  CAMEN  realizassem  os  trabalhos  com  os  campi.  Vânia  sugire  a

participação  das secretarias.  Mateus sugere um documento orientativo  da PROEN

para que as discussões fossem feitas nos campi. Ficou definido que cada membro da

CAMEN será responsável por coordenar as discussões nos campi. Márcia destacou

que  temos  um  Roteiro,  que  a  Inês  fez  algumas  alterações  em  atendimento  ao

instrumento de avaliação, será feito o encaminhamento ao grupo de pedagogos para a



participação de todos e depois será encaminhado para que seja respeitado o roteiro

na elaboração dos PPCs. Serão deflagrados os ofícios para abertura de novos cursos

e alterações a fim de que todos possam se organizar para o ano de 2019. Sem mais

assuntos a serem discutidos, Márcia finalizou a reunião, agradeceu a participação de

todos, desejou um final de ano de descanso a todos e festividades com os familiares.

Sem mais nada a constar, eu Sônia Regina Alvim Negreti, secretária ad hoc, lavro a

presente ata que após lida, analisada e aprovada segue assinada pela presidente da

CAMEN, conforme deliberação deste colegiado. 


