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ATA 1/2020 - DE/PROEN/RET/IFSULDEMINAS

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se por Webconferência a Câmara de Ensino – CAMEN para discu r a seguinte pauta: Aprovação da

Ata da reunião do dia 08/05/2019; análise de proposta do PPC do Curso de Bacharelado em Administração – Campus Carmo de Minas; con nuar análise da Minuta do Regimento

de Núcleo Docente Estruturante – NDE . Par ciparam da reunião se seguintes membros: André Ribeiro Viana, Michele Mar ns da Silva, Júlia Maria Fernandes de Almeida, João

Paulo Rezende, Rose Mary Brigagão Siqueira, Aline Manke Nasch gall, Marcílio Silva Andrade, Daniel Reis da Silva, Olímpio Gomes da Silva Neto, Lílian Vanessa Silva, Karin

Verônica Freitas Grillo, Cláudia Pereira Resende Santos, Alexandre Fieno da Silva, Mateus dos Santos, Bruna Bárbara Santos Bordini, Evane da Silva, Renan Silvério Alves de

Souza, Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder, Bruno Rezende, Sônia Regina Alvim Negre , Fábio Machado Ruza e Márcia Rodrigues Machado. Márcia iniciou a reunião

agradecendo a presença dos par cipantes, verificou o funcionamento de todas as ferramentas necessárias para o bom funcionamento da webconferência e conferiu o quórum.

Foi necessário aguardar o número suficiente. A reunião iniciou com 26 minutos de atraso, considerando o número de par cipantes. Estando todos em condições de par ciparem

e com o número suficiente Márcia deu início à reunião. Salientou destacando a importância do atendimento às convocações da CAMEN, onde são discu dos documentos

importantes para a ins tuição. Falou sobre a criação do Fórum Pedagógico do IFSULDEMINAS, órgão criado para conduzir a discussão das cargas horárias dos cursos do

IFSULDEMINAS. É um fórum composto pelos DDEs dos campi, CGEs, pedagogos e técnicos em assuntos educacionais. Cada campus tem seus representantes, junto à equipe

pedagógica da PROEN. Com relação a pauta da reunião, disse que os documentos foram disponibilizados no drive da CAMEN, a todos os membros, em tempo hábil. Apresentou a

ata da reunião do dia 08/05/19, disponibilizada no drive da Camen. Lílian fez algumas observações em nível de correção. As considerações foram atendidas. A ata foi aprovada

pelos par cipantes. Márcia deu con nuidade à reunião apresentando as propostas de novos cursos. Esclareceu que o protocolo de abertura dos cursos técnicos integrados Meio

Ambiente – Campus Inconfidentes e Administração – Campus Poços de Caldas, veram seus trâmites interrompidos, conforme informação encaminhada a todos, com o obje vo

de aguardar possíveis mudanças que estão sendo discu das no Fórum Pedagógico. Informou ainda que não houve quebra no processo de abertura de curso, apenas uma pausa.

A proposta que permaneceu em trâmite foi o Bacharelado em Administração – Campus Avançado Carmo de Minas. O curso foi apresentado pela coordenadora do curso, Michele,

que contextualizou a necessidade da abertura de um curso superior no campus, por meio de uma análise da necessidade da região. O curso atende a essas necessidades. O

campus recebeu visita in loco do GT do CEPE, representado pelo Campus Machado que analisou a estrutura para oferta do curso. O GT da Camen, do Campus Pouso Alegre, ficou

responsável pela análise do PPC. O GT foi representado pelo Alexandre. Ele sugeriu que o campus reveja as disciplinas sobre informá ca, possibilitando que fossem agrupadas a

fim de evitar sobreposição de conteúdos. Márcia ques onou sobre a carga horária do curso. Michele disse que o curso atende a carga horária mínima, prevista nas diretrizes. O

curso está com 3.390 horas, considerando que estágio e TCC estão fora da carga horária mínima. Márcia destacou que é uma decisão ins tucional que os cursos atendam a

carga horária mínima dos cursos, funcionando dentro deste previsto. Na atual situação, a carga horária mínima será um requisito ques onado em todas as instâncias da

ins tuição. Michele disse que são 3.000 horas de disciplinas, mais carga horária de estágio, a vidades complementares e TCC. Márcia ques onou se a carga horária que excede



tem comprome mento de carga horária docente. Michele disse que a carga horária excedente fica a cargo das a vidades de pesquisa e extensão. Alexandre retomou a palavra e

sugeriu as disciplinas que poderiam se juntar. Alexandre disse que é uma sugestão e que o GT é favorável a abertura do curso e do PPC apresentado. Michele jus ficou que o

ementário foi discu do e foi considerado o po de aluno para o curso. Foi colocado em votação a aprovação do PPC do curso. Votos favoráveis 20; contrários 01; abstenções 01.

Márcia solicitou que seja enviado o Parecer e demais documentos até o dia 31/05. Passou-se para a próxima pauta, con nuação da análise da minuta das atribuições do Núcleo

Docente Estruturante (NDE) dos cursos superiores do IFSULDEMINAS. O documento começou a ser analisado na reunião do dia 08/05. Retomada a discussão a par r do ar go 10,

que fala sobre o quórum mínimo para a reunião. Na úl ma reunião foi votado o acréscimo do parágrafo constando que poderia ocorrer reunião em primeira chamada com maioria

simples, e depois de 15 minutos no mínimo 40% de seus membros. Porém foi sugerido a revisão do parágrafo pois o NDE é composto de cinco membros. Foi colocado em votação

quanto a re rada do parágrafo único. Favoráveis 21votos; contrários 01. Foi proposta a re rado do ar go 13 que tratava da renovação do NDE. Márcia disse que o ar go 7º já

trata da recomposição do NDE. Foi colocado em discussão. Márcia destacou que sendo o NDE composto por um grupo pequeno, assim que abrir uma vaga deve ser reposta

rapidamente. Lílian disse que recomposição deve ser acompanhada da portaria. Foi feita a proposta de acrescentar essa informação no ar go 13, constando que a recomposição

do NDE deverá seguir os trâmites determinados nessa resolução, sendo efe vado por portaria. André sugere o seguinte texto: Quando houver a saída de algum de seus

membros, o NDE deverá ser recomposto por meio de realização de processo eleitoral, como previsto nesta resolução, sendo seu resultado publicado em portaria. O texto foi

aprovado por unanimidade. Foi sugerida a re rada do ar go 14 que diz respeito à solicitação de documentos ao NDE por parte do Procurador Educacional. A re rada jus fica-se

uma vez que as portarias são publicadas e divulgadas e que cabe aos coordenadores atender as solicitações do Procurador Educacional Ins tucional e não ao NDE. O ar go 14

foi re rado. No ar go 15, que trata dos casos omissos, foi sugerido que sejam tratados pelo próprio NDE, com o auxílio do Colegiado do Curso. Márcia relembrou que na

resolução dos coordenadores de curso, os casos omissos são tratados em segunda instância pelo NDE e posteriormente pelo CADEM. Ques onou se deveria tratar da mesma

maneira. João Paulo sugere que deveria primeiramente ir ao colegiado de curso. Márcia ques onou se realmente seria isso, pois raria do NDE a avaliação do caso omisso em

primeira instância. João Paulo disse que entende que o NDE é um órgão proposi vo e não delibera vo, por esse mo vo acha que deve ser o colegiado mesmo. Rose Mary é

favorável a ser primeiramente analisado pelo NDE. A maioria é favorável a ficar a cargo do NDE a avaliação dos casos omissos em primeira instância, sendo necessário, o

colegiado e depois o CADEM. Com relação ao ar go 16 que estabelece um prazo de 180 dias para se adequarem aos novos instrumentos de avaliação, foi sugerida a re rada

deste ar go uma vez que já há nesta norma prerroga vas que atendem a essa necessidade. Houve acordo de todo o grupo. O ar go foi re rado. No ar go 18, que compromete o

NDE em desenvolver ao menos 1 projeto inovador por ano no âmbito do curso, foi sugerido que re rasse uma vez que esta não é uma atribuição do NDE. Lílian disse que o Elite,

Nipe podem procurar o NDE para atuação conjunta e que não deve atribuir ao NDE. João Paulo disse que não é atribuição, mas poderia incen var o desenvolvimento de

a vidades de inovação. Inês disse que o instrumento de avaliação do INEP cobra do NDE proposições quanto ao processo de ensino aprendizagem. Márcia destacou o quanto é

citado a inovação no sistema de avaliação externa. Karin disse que se for manter, teria que explicar melhor quanto aos prazos para inovação, registro no GPPEX, etc. Márcia

explicou que é mais amplo, que às vezes é uma inovação no processo de ensino/aprendizagem. João Paulo sugere que seja incluído promover ações que incen vem a execução

de projetos inovadores. Foi sugerido o seguinte texto: Os NDEs deverão promover ações que promovam a execução de projetos inovadores no âmbito do curso, que envolvam os

discentes, preferencialmente em a vidades de pesquisa e/ou extensão tecnológica. Márcia esclareceu que no atual instrumento de avaliação, o NDE é visto como órgão

proposi vo. Aracele disse que hoje os NDEs não promovem, eles fomentam, ques onou se a ideia é mudar isso. João Paulo disse que o ELITT é apoio para o NDE. Da forma como

está no texto, o NDE propõe e incen va ações, mas não executa. A execução não deve ser do NDE. Por isso a sugestão de usar o verbo "incen var". Aracele disse que os projetos

inovadores serão feitos por meio de TCC, iniciação, ações da própria coordenação de curso, parceria com Clube de Empreendedorismo, etc. O NDE vai incen var isso, mas não

executar. O ar go foi subs tuído constando o NDE como sujeito incen vador. Lílian ques onou sobre as questões enfrentadas atualmente com relação aos resultados

apresentados pela ins tuição de uma forma geral, se não seria o momento de tornar o NDE em um órgão proposi vo. Márcia esclareceu que a fim de buscar maior eficiência dos

resultados da ins tuição já foram feitas algumas ações. A aprovação das atribuições dos coordenadores dos cursos e agora as alterações das atribuições do NDE são ações que

visam a melhoria desses indicadores. A ins tuição vai se organizando, revendo seu planejamento e discu ndo todas as questões que envolvam os resultados apresentados.

Agora é o momento de discu rmos como queremos a atuação do NDE em nossos cursos, se será mais par cipa vo, mais envolvido ou se não. Cabe ao grupo pensar e definir o

que acreditam que será o melhor para a ins tuição. O texto foi reescrito e em seguida colocado em votação. Favoráveis 19; 02 abstenções. O ar go 19 trata da mesma questão
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