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ATA 2/2020 - DE/PROEN/RET/IFSULDEMINAS

Aos três dias o mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, reuniram-se os membros da Câmara
de Ensino (CAMEN) do Ins tuto Federal de Ensino, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS),
por meio de web conferência para discu rem a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata do dia 28/05/19. 2.
Apresentação da Minuta da Organização dos Cursos Técnicos Integrados em regime semestral. 3. Discussão da
Minuta de Alteração das Normas Acadêmicas dos Cursos Técnicos Integrados. 4. Apresentação dos Calendários
Acadêmicos 2020. Expediente. Par ciparam da reunião os seguintes membros: Alexandre Fieno da Silva, Aline
Manke Nasch gall, André Gripp de Rezende Chagas, Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder, Arthemisa Freitas
Guimarães Costa, Bruna Bárbara Santos Bordini, Bruno Amarante Couto Rezende, Cláudia Pereira Resende Santos,
Edilson Luiz Cândido, Eliane dos Santos Corsini, Evane da Silva, Fábio Machado Ruza, Giovane José da Silva,
Grasiane Cris na da Silva, Heloísa Helena Cou nho, João Paulo Rezende, Júlia Maria Fernandes de Almeida, Karin
Verônica Freitas Grillo, Laressa Perereira Silva, Le cia Sepini, Lídia Caroline Avelino, Lílian Vanessa Silva, Luiz
Gustavo de Mello, Márcia Rodrigues Machado, Marcílio Silva Andrade, Mateus dos Santos, Mayara Emília Santos
Ribeiro, Michele Mar ns da Silva, Olímpio Gomes da Silva Neto, Pedro Luiz Costa Carvalho, Renan Silvério Alves
de Souza, Rose Mary Brigagão Siqueira, Rosimeire Ribeiro, Sônia Regina Alvim Negre  e Vania Cris na Silva.
Márcia iniciou a reunião agradecendo a par cipação dos presentes, fez o teste para uso das ferramentas da web,
verificou o quórum e constatando que o número era suficiente, deu início à reunião. Apresentou a ata da reunião
do dia 28/05/19 para aprovação. Destacou que a ata foi disponibilizada no drive da CAMEN com o tempo
suficiente para que todos pudessem analisar. Não havendo nenhuma sugestão de correção ou alteração a ata foi
aprovada pelos par cipantes. Márcia destacou que estará assinando em nome dos par cipantes e a ata
será arquivada no drive da CAMEN. Em seguida passou-se a apresentação da Minuta da organização dos Cursos
Técnicos Integrados em Regime Semestral. Márcia passou a palavra para o Pró-reitor de Ensino Prof. Giovane José
da Silva para conduzir a discussão. Giovane cumprimentou aos par cipantes e agradeceu a par cipação dos
campi. Iniciou fazendo um agradecimento pelo trabalho desenvolvido junto aos campi, destacou que nos 10 anos
de ins tuição, estamos vivenciando um avanço. Agradeceu o empenho dos Diretores de Desenvolvimento
Educacional (DDEs) nos campi na condução do trabalho neste período. Foram muitos desafios, mas é
importante para a ins tuição o aperfeiçoamento. Giovane destacou que o que está chegando hoje na CAMEN, são
grandes desafios. Falou que a Plataforma Nilo Peçanha (PNP) trouxe para a ins tuição uma visão que muda a
forma de perceber a ins tuição. Esta plataforma traz indicadores que expõe a ins tuição em sua totalidade.
Destacou que o Ministério da Educação (MEC) foi auditado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) por não ter
cumprido as metas assumidas em 2008. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) pede ajuda
ao Ins tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) para criar uma ferramenta que
fosse o “censo” da rede. Desta forma, foi criada a Plataforma Nilo Peçanha. Todos os números da rede estão
expostos nessa plataforma. Em 2018, foi definido que o cálculo orçamentário da ins tuição estaria atrelado aos
dados da Plataforma Nilo Peçanha. Os dados apresentados deixam a desejar e começam algumas inicia vas
acerca da permanência e êxito dos estudantes. Vários indicadores qualita vos passam a ser auditados e a
tendência é ampliar. Giovane ressaltou que em 2020 o IFSULDEMINAS passará por uma auditoria. No Conselho
Nacional das Ins tuições da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica (CONIF) foi
solicitado a construção de um documento que melhorasse a oferta dos Cursos Técnicos Integrados. O Fórum de
Dirigentes de Ensino (FDE) do Conif passou a se dedicar a analisar e discu r sobre essa modalidade.
Este apresentou uma proposta de documento que foi aprovado pelo CONIF. Porém, todos os Ins tutos Federais
deveriam aprovar o documento em seus Conselhos Superiores. Por este mo vo, a Pró - reitoria de Ensino (PROEN)
iniciou uma visita pelos campi, levando essas questões e abrindo uma oportunidade de discussão por todos os
envolvidos. Foi in tulado pela PROEN como “diretrizes indutoras”, com a proposta de induzir novas prá cas e não
impor. O documento foi aprovado pelo Conselho Superior e foi proposta então uma diretriz indutora para o
IFSULDEMINAS, que reduzisse a carga horária dos cursos Integrados e fossem revistas as normas que
regulamentam os Cursos Integrados. Está em pauta a proposta de uma Minuta de semestralidade, com interesse
inicial dos campi Poços de Caldas e Inconfidentes. Foram várias reuniões até que se chegasse a esta minuta. É um
projeto experimental, que propõe um regime semestral, trazendo uma proposta de estudos em dependência e não
aprovação automá ca. Trata-se de uma oportunidade ao aluno que é reprovado em um período, levar para o outro
período estes estudos em regime de dependência, com uma proposta de trabalho efe vando a oferta da



dependência. Destacou que os alunos fazem hoje cerca de 18 disciplinas no ano, fator que influencia muito nos
resultados dos alunos. O regime de semestralidade permitirá que os alunos cursem menos disciplinas por período.
O aluno terá a oportunidade de recuperação paralela e de avaliação subs tu va, tudo visando o sucesso do
aluno. É uma proposta muito interessante. Vale destacar, que somente terá direito a dependência o aluno que

ver os 75% de presença, enfim, o aluno terá oportunidade de fazer estudos paralelos e cumprir com seus
compromissos com aproveitamento. Falou das formas de oferta dependência, avaliações, atendimentos, sem
prazos definidos, ficando a cargo dos professores avaliarem o progresso do aluno. Enfim, a Minuta toma todos os
cuidados para garan r o desenvolvimento do aluno e a qualidade do ensino. Giovane, considerando que este
documento foi elaborado após muitas reuniões pelas equipes que estão par cipando da oferta desta nova
modalidade, propõe que este documento seja aprovado da forma como se apresenta, considerando que são
aqueles que se reuniram e construíram cole vamente a proposta em caráter experimental. Alexandre Fieno
ques onou sobre o registro no SuapEdu. Giovane esclareceu que está no plano de trabalho da equipe da DTIC, e
que assim, que a Minuta for aprovada será criada uma nova estrutura. Heloísa esclareceu que realmente já está
encaminhado à Diretoria de TI a criação de uma nova forma de registro. Uma forma que será construída
especificamente para esta nova forma de oferta. Arthemisa mencionou que o Campus Carmo de Minas havia
solicitado a possibilidade de avaliações trimestrais e a resposta que recebeu é que seria mais di cil, porém, que
havia uma possibilidade. O grupo de Carmo de Minas é favorável a forma trimestral, sendo um desejo da
comunidade. O Campus Pouso Alegre e Três Corações também se mostraram interessados na trimestralidade.
Giovane disse que neste ano de 2019, passou por todos os campi, solicitou que fossem registrados os desejos dos
campi, porém, no período de chamada, a PROEN não recebeu este pedido formal. Estará considerando o
pedido formal na data de hoje e fará os estudos. No período de chamada para sugestões, a PROEN
recebeu oficialmente apenas as propostas de Poços de Caldas e Inconfidentes. Renan ques onou sobre
as normas acadêmicas, que a Minuta da Semestralidade não trata do atendimento especializado. Este solicita que
seja considerada tal questão nos documentos. Disse ainda que tem um documento suges vo e que poderia
disponibilizá-lo para conhecimento de todos. Giovane solicitou a Renan que enviasse o documento por e-mail a
fim de verificar se é possível aproveitar na Minuta. André destacou que foram feitas muitas reuniões sobre a
semestralidade, agradeceu a recep vidade da PROEN para esta nova experiência, e disse que está aberto a
sugestões. João Paulo também destacou que o projeto da semestralidade surgiu de discussões com a equipe
pedagógica do Campus Inconfidentes, e que a ideia foi abraçada pelo Campus Poços de Caldas, sendo realizadas
muitas reuniões e avançado as ideias. É uma proposta de busca de soluções para as dificuldades enfrentadas
pelos campi. É um projeto inovador, que posteriormente abrirá oportunidades para outros campi. Disse também
que está aberto a sugestões dos campi. É um projeto ins tucional, de caráter experimental que permi rá uma
discussão após os resultados. Foi colocado em votação a aprovação do documento. Foram 15 votos Favoráveis.
Não favoráveis 0 voto. Abstenções 7 votos. O documento foi aprovado. Passou para a discussão da Minuta de
alteração das Normas Acadêmicas dos Cursos Técnicos Integrados. Giovane disse que este documento foi
amplamente discu do, que foram apresentadas muitas sugestões. Apresentou uma relação de alguns pontos
mais polêmicos para serem analisados, avaliadas a contribuição dos colegas e feitos os ajustes necessários.
Primeiro item apresentado diz respeito aos processos avalia vos. Márcia disse que tem três propostas de regime
semestral, bimestral e trimestral. Giovane esclareceu que em conversa com o diretor de TI, existe possibilidade de
ajustar o sistema, porém, a PROEN deverá elencar as prioridades. Tem como fazer tudo, mas não tudo ao mesmo
tempo. Giovane esclareceu que usamos um sistema que é do IFRN e que o que mudar, acarreta maior risco e
maior demanda de mão de obra. Precisa-se avaliar estas questões. Destacou que todas as vezes que acontecem
alterações nos regulamentos, acarretam em aumento de serviço nas secretarias, e estas têm um número reduzido
de servidores. Antes de qualquer alteração faz-se necessário que os procedimentos sejam unificados a fim de
facilitar o cumprimento das novas exigências, considerando os desdobramentos de cada alteração. Alexandre
disse que conhece as dificuldade enfrentadas pela TI, porém ques ona sobre os mo vos que impedem o uso da
trimestralidade no sistema. Giovane reafirmou que há possibilidade do ponto de vista técnico, porém, precisa
priorizar, tem uma grande demanda como criar, montar os testes e o desenvolvimento em si. Teria que abrir mão
de outras demandas, como, por exemplo, a cer ficação do Encceja, que implica na secretaria. Seria abrir mão de
algumas ações para se trabalhar nesta. O segundo ponto importante é o distanciamento do sistema da rede
que implicará em outro grande impacto. Mais uma alteração, será um maior risco. Compreendendo
as necessidades das secretarias, os riscos que se corre e as fragilidades, a PROEN não fará oposição, porém,
quando os problemas ocorrerem, a PROEN terá que suprir e isso poderá trazer grandes impactos. Heloisa disse
que seria necessário criar uma nova estrutura no sistema, com novas formas de cálculo. Em termos de
complexidade, deve-se verificar o tempo para os procedimentos. Destacou também que mudar a avaliação de 0 a
100, será um complicador também. Quando iniciou o trabalho com o SUAP era 1 a 100 e foi decisão a comunidade
manter o sistema original que era de 0 a 10, atendendo a todos os níveis. Mudar hoje um po de estrutura é
inviável para o sistema, considerando as normas dos cursos superiores e subsequentes. Precisa-se considerar
esses fatores. Alexandre diz que entende as considerações, mas acha que a solicitação da trimestralidade já
é an ga e considera que deve ser feita a análise uma vez que se diz ser possível. Acha que deve ser dito porque
não é possível. Como não é possível a trimestralidade, o campus está sugerindo a semestralidade. No Campus
Pouso Alegre é forte a ideia de não trabalhar com o regime bimestral. O campus sugere que seja feita a
experiência com a semestralidade. Giovane disse que precisa ser honesto em dizer que tudo é possível, mas que
tem impactos. Giovane disse ainda que estamos caminhando para uma ins tuição onde se permite que os campi
tenham pluralidade de avaliação. A PROEN respeita e assume o que o Conselho Superior (CONSUP) aprova e as



normas do MEC, porém, tem que esclarecer os riscos. Alexandre colocou que como a trimestralidade é
apenas sugestão de 3 campi, por que que a sugestão da semestralidade foi acatada para os campi de Poços
e Inconfidentes. Giovane disse que foi a demanda encaminhada oficialmente e discu da e que não recebeu
nenhuma solicitação oficial para a trimestralidade. Luiz Gustavo disse que o Campus Carmo de Minas não
apresentou a proposta porque foi dito em uma reunião da CAMEN que não teria condições de ser executada. Na
semestralidade, foi colocado um período de experiência, e, caso o resultado não seja favorável, voltaria para a
avaliação bimestral. Giovane destacou que não se trata de 3 anos, pelo contrário, o monitoramento será
semestral e os ajustes feitos. João Paulo destacou que no Campus Inconfidentes foi feita a sugestão de 0 a 100,
porém, não há problema em ficar de 0 a 10, a dificuldade está na forma de cálculo. O processo poderia ficar mais
simples para compreensão dos alunos, pais e professores. Com relação às mudanças sugeridas, no
Campus Inconfidentes serão apenas 2 cursos com regime semestral e os demais ainda bimestral. Disse que
a proposta do campus é avaliar a nova forma de oferta desde o primeiro semestre. Sugere que os sistemas devem
ser mais padronizados para facilitar o trabalho na ins tuição. Arthemisa disse que percebe que existe uma certa
resistência por parte da reitoria, Proen ou TI sobre a proposta da trimestralidade, sugere que seja feita avaliação
sobre esta questão. Giovane disse que não é resistência, tanto que está em discussão. Disse que será avaliado.
Fábio comentou sobre a forma de oferta da semestralidade e as mudanças que ocorrerão, deixando claro que
trata-se de uma outra lógica, um outro projeto. A semestralidade não é apenas uma nova forma de avaliação.
Aracele destacou que um dos problemas enfrentados com o regime atual é o grande número de
avaliações. Destacou que no Campus Muzambinho tem um projeto com prova semestral, incluindo todas
as disciplinas e tem ob do bons resultados. As provas são interdisciplinares e a nota do aluno é replicada a todas
as disciplinas automa camente. Com isso foi possível diminuir o número de avaliações e integrar os professores.
Giovane disse que par cipou de algumas reuniões para a construção desse projeto e que tem ob do bons
resultados. Bruno disse que pelas reuniões feitas, colocou para a comunidade que era inviável a alteração.
Destacou que se o sistema não for parametrizado, chegará um momento em que o sistema não funcionará.
Parametrizável seria uma tela simples de cadastro, num formato simples. Usando código, fica tudo mais di cil.
Heloísa disse que definir qual curso teria tal estrutura funcionaria, porém, na estrutura atual teria que
desenvolver nova estrutura. Júlia, enquanto aluna de curso integrado, disse que o sistema de trimestralidade seria
o ideal, que são muitas avaliações e que os alunos não têm tempo de internalizar conteúdos, par cipar de
estudos de recuperação e outras a vidades. André sugere que as normas fiquem abertas de forma que possam
ser apresentadas novas minutas em futuras discussões. Sugere que fique no documento a bimestralidade e que
sejam discu das estas questões em outros momentos específicos. João Paulo sugere que seja colocado em
discussão na norma o que for para ser cumprido e não o que será discu do. Disse que essas questões devem ser
discu das no Fórum Pedagógico e não nas normas. Márcia entende que o encaminhamento deve ser se a
ins tuição quer ter múl plos processos avalia vos para depois discu r se será bimestral, trimestral ou
semestral. Daí, levar para discussões e análises técnicas. Giovane disse que são regimes de organização,
dois dis ntos: semestral ou anual. O que está discu ndo é regime de avaliação. É esse o encaminhamento. Bruno
sugere que o encaminhamento seja o proposto pela Márcia: regimes plurais ou unificados. André ques onou se
será imposto aos demais cursos a organização da semestralidade caso o resultado seja posi vo. Foi esclarecido
que não. Trata-se de regime diferente e não de sistema de avaliação. Giovane esclareceu que para 2020 a
trimestralidade é di cil, mas que para 2021 será possível. Giovane ques onou se é man da a proposta da
trimestralidade. Dessa forma, foi colocado em votação se será feito regime plural nas normas? Favoráveis 9 votos.
Não favoráveis 6 votos. Abstenções 6 votos. Será incluído nas normas a possibilidade do regime plural. Giovane
solicitou que a PROEN fique autorizada a refazer o documento uma vez que implicará em vários outros aspectos.
Com relação ao sistema decimal ou centesimal, foi solicitado a permanência do sistema decimal por interferir nas
demais modalidades. Colocado em votação: Favoráveis 20 votos. Não favoráveis 0 votos. Abstenções 1 voto. Foi
colocado em discussão sobre a forma de cálculo. André disse que o cálculo é feito considerando muitas médias e
que realmente os alunos não entendem. Sugere que as notas sejam a somatória das notas e não a média. Heloisa
disse que precisa ser avaliada as questões de cálculo, garan ndo que o total da etapa permaneça o 10. Márcia
propõe que seja construído um texto pela PROEN e encaminhado para a análise e aprovação da CAMEN. Foi
colocado em votação se fica como está o cálculo de nota ou se simplifica. Favoráveis 8 votos. Não favoráveis 9
votos. Abstenções 6 votos. Foi definido pelo grupo que o cálculo será simplificado. Márcia disse que se a CAMEN
está de acordo, a PROEN reescreve a proposta e encaminha para nova discussão e será apreciado na próxima
reunião. Giovane ques onou sobre as propostas: as notas serão simplificadas e a média será feita
na recuperação. Ficou definido que será feita uma proposta pela PROEN e encaminhada aos campi para avaliação
e aprovação na próxima reunião. A próxima reunião será no dia 09/10. Foi feita uma pausa para o almoço e o
retorno será às 13h30min. A reunião reiniciou às 13h42min com a Márcia fazendo algumas pontuações a respeito
dos procedimentos que serão encaminhados aos membros da CAMEN, como a elaboração do texto da
trimestralidade, bem como, as notas de forma mais simplificada. Márcia mencionou que a equipe da PROEN dará
início a elaboração do texto imediatamente. Discussão sobre a data da reunião. Alexandre Fieno propôs uma
revisão de todos os prazos definidos até o final do ano. Márcia disse para deixar todos os prazos da forma como
está, e que após reunião com Giovane e Syndinara terá um cronograma definido com os prazos. Aline perguntou
sobre a data do envio dos PPCs para análise. Márcia respondeu que no dia 11/10/2019 os campi devem enviar os
PPCs, onde a PROEN terá do dia 14 a 18 de outubro para fazer uma pré-análise destes, sendo devolvidos no dia
18/10/2018 aos coordenadores para e depois aos GTs da Camen na data de 24 a 29/10/2019. Em seguida Márcia
colocou em discussão o Cancelamento de Matrícula referente Minuta de Alteração das Normas Acadêmicas dos



Cursos Técnicos Integrados. Márcia apresentou as questões que surgem quando o estudante não faz o
procedimento correto do Cancelamento da Matrícula. Foi apresentado o texto para análise de todos os membros,
sendo pontuado que o texto foi elaborado em cima da proposta apresentada por Carmo de Minas. João Paulo
perguntou sobre a obrigatoriedade da rematrícula dos Cursos Técnicos Integrados. Márcia passou a palavra para o
Fábio para que ele pudesse responder tal questão. Fábio disse que no momento ele não saberia informar com
precisão sobre tal obrigatoriedade, mas que iria buscar mais informações para uma resposta mais concreta. Vânia
colocou que a renovação da matrícula é muito importante, pois é o momento onde ocorrem as atualizações de
dados dos alunos. Alguns membros da CAMEN ponderaram que é importante manter a rematrícula, pois resguarda
a Ins tuição. Arthemisa mencionou que precisa de uma norma para tratar a questão do cancelamento de
matrícula do aluno do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio. João Paulo disse que o CGAE fica responsável
pela vida acadêmica do aluno. Bruno solicitou que tal questão fosse tratada de forma mais orienta va. Márcia
colocou para votação se mantém ou não o processo de rematrícula para os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio. Foram 15 votos favoráveis em manter a rematrícula, 6 votos contrários e 1 abstenção. Márcia perguntou se
deveria manter o texto elaborado com base na proposta de Carmo de Minas ou se seria necessário alguma
alteração. Dessa forma, foi solicitado pelos membros que no art.II, alínea “a” onde menciona Colegiado de curso
fosse subs tuído por Coordenador de curso ou SAE/CGAE. Márcia então propôs refinar um pouco mais o texto da
alínea “a” indicando que caberá ao campus definir a forma de conduzir o processo. Marcia apresentou o próximo
ponto para análise que se refere ao capítulo V das normas acadêmicas dos Cursos Técnicos Integrados, Controle
de Frequência. A discussão ocorreu em torno do parágrafo 1º sobre manter a frequência diariamente. Os membros
apresentaram suas ponderações sobre a importância de se manter diariamente a frequência. Marcia colocou para
votação os lançamentos da frequência nos diários. Foram 17 votos para semanal, 3 votos para quinzenal, 2 votos
diário, 1 voto mensal e 0 abstenção. Em seguida, Márcia tratou sobre faltas abonadas e jus ficadas, informando
aos membros sobre os lançamentos de atestados para abono no SuapEdu. Márcia solicitou a permissão de
todos para reescrever o art.16 referente a abono e jus fica va, colocando a diferença entre ambos. A seguir
tratou-se sobre a dependência e foi contextualizada a mo vação para a proposta da dependência. Márcia
apresentou a todos para conhecimento o o cio recebido da CNE/CEB/2019 do presidente do Conselho de
Educação Básica, sobre o recurso contra o resultado de avaliação do ano le vo de 2018 de um determinado
estudante do IFSULDEMINAS. Márcia apresentou alguns pontos sobre a proposta do Regime de dependência
orientada, perguntando aos membros se eles também entendem que a Ins tuição precisa mudar suas prá cas
para que o estudante não abandone seus estudos nesta Ins tuição. Aracele colocou que a dependência paralela
deve ser flexível, onde cada campi adote se achar necessário. Acrescentou também que o maior índice de evasão
ocorre em sua maior parte no primeiro ano. A partir do segundo ano, o índice é menor. Após o posicionamento
de Aracele, Márcia mencionou que os índices do Rendimento Acadêmico dos alunos da Ins tuição devem ser
observados. Edilson disse que a organização da dependência orientada deve ser bem estruturada. Fábio citou que
ao elaborar o texto da Minuta, foram tomados todos os cuidados para garan r a estrutura do regime de
dependência proposta. Exemplificou os casos que podem a vir surgir ao decorrer da execução da dependência por
um determinado estudante. Lilian Vanessa mencionou sobre alguns pontos da proposta do regime de dependência
orientada. Fábio fez algumas orientações para Lilian Vanessa sobre as possibilidades da dependência orientada.
Márcia solicitou aos DDEs dos campi que relatassem sobre a discussão e decisões de seus campi sobre a
proposta do regime de dependência. João Paulo disse que o texto foi colocado em discussão no campus, onde
os professores se posicionaram favoráveis, com algumas ponderações ao texto. Bruna disse que no Campus
Passos a proposta foi colocada em discussão, onde houve manifestações contrárias por parte dos professores.
Pedro Luiz disse que a discussão no Campus Machado ocorreu com a equipe pedagógica, sendo favoráveis a nova
proposta, no entanto, com divergências ao quan ta vo de disciplinas. André explicou que colocou o documento
em discussão no Campus Poços de Caldas, onde houve pouco comentários por parte dos professores sobre a
proposta da dependência. André acredita que talvez isso tenha ocorrido no campus, uma vez que naquele
momento a semestralidade estava em discussão. André acha posi vo o novo regime de dependência proposto.
Aracele trouxe para reflexão as dependências das disciplinas, no que refere a questão da dependência em
EAD. Márcia se posicionou relatando sobre a importância da EAD no ensino-aprendizagem. Colocou sobre a
intervenção do professor estando mais próximo do estudante tendo uma relação individualizada o que traz
excelentes resultados. Alexandre disse que o texto da proposta do regime de dependência foi colocado em
discussão no Campus Pouso Alegre, porém, não conseguiram por meio eletrônico progredir com as discussões. A
ideia é que a proposta seja novamente discu da. Márcia expôs para o Giovane o posicionamento dos campi até o
momento em relação ao texto da proposta do regime de dependência. Giovane disse que enquanto Pró-reitor de
ensino não abrirá mão da proposta do regime de dependência, pois os nossos indicadores mostram toda a
nossa realidade. Giovane colocou argumentos falando da educação 4.0, uma forma de educação
moderna. Giovane disse sobre a qualidade e inclusão, ressaltando que a Ins tuição atende a diversos estudantes
de baixa renda, e que devemos pelo direito do estudante permanecer na Ins tuição. Solicitou a todos que façam a
leitura do o cio do CNE/2019 recebido, atentando para os pontos colocados. Giovane acredita que a Ins tuição
deve correr o risco da implantação da nova proposta do regime de dependência. Apresentou alguns dados da
Plataforma Nilo Peçanha (PNP) onde a Ins tuição teve um índice de 25 a 30% de transferência e evasão. Além da
Ins tuição estar em penúl mo lugar no que tange à eficiência acadêmica. Informou que a Ins tuição deve
melhorar seus indicadores, pois na atual conjuntura os indicadores são a base tudo para a nova gestão do
MEC. Giovane disse ainda que as normas acadêmicas são eficientes na qualita va e quan ta va, porém, na
prá ca divergem, conforme relatos de estudantes. Solicitou que devemos avançar e arriscar na nova proposta do
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