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ATA 3/2020 - DE/PROEN/RET/IFSULDEMINAS

Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros da CAMEN,
por web conferência para discutirem a seguinte pauta: Aprovação da ata da reunião do dia 03 de outubro
de 2019; Análise e aprovação dos Calendários Acadêmicos 2020; Análise de alteração de PPCs cursos
presenciais dos campi Poços de Caldas e Três Corações; Análise de alteração de PPCs curso a
distância dos campi Inconfidentes, Três Corações, Pouso Alegre e Muzambinho.; Expediente.
Participaram da reunião os seguintes membros: Alexandre Fieno da Silva, André Gripp de Rezende
Chagas, André Novaes Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder, Arthemisa Freitas Guimarães Costa,
Bruna Bárbara Santos Bordini, Bruno Amarante Couto Rezende, Carlos José da Santos, Eliane Silva
Ribeiro, Evane da Silva, Evandro Moreira da Silva, Fabio Machado Ruza Fabiano Paulo Elord,
Fernanda Góes, Grasiane Cristina da Silva, Heloísa Helena Coutinho, Jacssane do Couto, João Paulo
Rezende, Laressa Perereira Slva, Leiziane Neves de Azara, Luciana de Abreu Nascimento, Luiz
Gustavo de Mello, Lilian Vanessa da Silva, Márcia Rodrigues Machado, Marcia Aparecida de Paiva
Silva, Maria Aparecida Avelino, Mayara Emília Santos Ribeiro, Nathalia Luiz de Freitas, Olimpio Gomes
da Silva Neto, Pedro Luiz Costa Carvalho, Rafael César Bolleli Faria, Renan Silveiro Almeida, Solange
Moreira Dias de Lima, Sônia Regina Alvim Negreti. Márcia iniciou a reunião agradecendo a participação
dos presentes, fez o teste para uso das ferramentas da web, verificou o quórum e constatando que o
número era suficiente, deu início a reunião. Apresentou a ata da reunião do dia 28/05/19 para aprovação.
Destacou que a ata foi disponibilizada no drive com apenas um dia de antecedência e se a CAMEN
julgar que o tempo não foi suficiente para que todos pudessem analisar, poderá ficar para a próxima
reunião Márcia colocou em votação se coloca ou não a ata para aprovação. Arecele disse que tem
sugestão de alteração de texto para melhor compreensão. Márcia apresentou as sugestões
encaminhadas e disponibilizadas no drive. Márcia disse que atenderá as indicações sugeridas.
Ficou definido pelo grupo que a ata ficará para aprovação na próxima reunião a fim de atender a todas
as sugestões. Em continuidade, Márcia disse que recebeu solicitações de alteração da pauta, iniciando
com a apresentação dos PPCs. Márcia esclareceu como foi a dinâmica de trabalho do GT da Diren/
PROEN que analisou os PPCs. Após, deu início a apresentação dos PPCs: Licenciatura em Geografia,
Campus Poços de Caldas. O curso foi representado pela coordenadora Luciana. Foi esclarecido sobre
as alterações feitas, atendendo as sugestões do NDE e colegiado. Disse que também atendeu as
sugestões do GT. Incluiu na matriz curricular as disciplinas que poderão ser ofertadas no semipresencial.
O único ponto que não atendeu foi com relação ao TCC, que tem um regulamento interno e o NDE e
colegiado acreditam ser melhor que as informações específicas com relação ao TCC estejam no
regulamento. Márcia reafirmou que foi feita a devolutiva da coordenadora para o GT. Márcia destacou
que para todos os cursos que ofertarem carga horária na modalidade semipresencial, precisa ficar claro
na matriz curricular do curso quais as disciplinas e como será feita a oferta, indicação de metodologia e
garantia de registros nos planos de ensino. O GT da PROEN é favorável as alterações propostas. Foi
colocado em votação a aprovação do PPC. Favoráveis 20 votos. Não favoráreis 0.votos. Abstenções 1
voto. O PPC foi aprovado. Márcia destacou ainda a importância de registrar o cumprimento da carga
horária do componente curruilar, Prática como Componente Curricular PPCs. Trata-se de componente
estabelecido pelas Diretrizes das Licenciaturas com carga horária de 400 horas. Esse componente
precisa estar devidamente registrado e caso haja opção por desenvolver essa carga horária em projeto é
necessário o devido planejamento e registro em Plano de Ensino. É uma carga horária que compõe o
currículo do aluno, obrigatória e precisa ser comprovado o cumprimento e registrado. Curso Técnico em
Administração (subsequente) – Campus Poços de Caldas, representado pelo coordenador André Lucas
que apresentou as mudanças feitas no PPC, principalmente com a padronização de ementas de
algumas disciplinas que são ofertadas no subsequente e no integrado. Esclareceu que as alterações
foram discutidas com os professores e alunos, inclusive com a inclusão de carga horária no
semipresencial. Márcia destacou que o GT encaminhou algumas sugestões e que foram atendidas.
O GT é favorável à aprovação das alterações. Gustavo solicitou que fosse esclarecido como será a oferta
a distância para o subsequente. André disse que foi feita uma pesquisa entre os alunos e professore e
houve indicação favorável para a adoção da carga horária EaD como uma oportunidade de estudo. Foi



feito um levantamento que indicou que alguns alunos apresentavam maior dificuldade com algumas
disciplinas. Sendo assim a carga horária EaD será uma possibilidade para o estudante que tenha uma
certa autonomia siga a disciplina no formato EaD e para aqueles que apresentam alguma dificuldae o
professor promoverá encontros presenciais para que o aluno seja orientado. Sendo assim, o aluno que
tem facilidade não se sentirá desmotivado e para o aluno que apresenta alguma dificuldade poderá
continuar contando com o apoio do professor. Foi colocado em votação a aprovação do PPC. Favoráveis
17 votos. Não favoráreis 0.votos. Abstenções 2 votos. O PPC foi aprovado. Márcia destacou que a oferta
de disciplinas no semipresencial deve ser acompanhada pela equipe pedagógica, pelo colegiado, enfim,
por todos os envolvidos a fim de garantir uma oferta de qualidade aos alunos. Curso Técnico Integrado
em Informática – Campus Três Corações, representado pelo coordenador Carlos José que relatou o
histórico do curso e falou sobre as alterações apresentadas. Esclareceu como serão agrupadas as aulas
das disciplinas da área de humanas. Falou das atividades integradoras, que concentram uma
porcentagem de disciplinas variadas, a serem cumpridas de forma integrada entre áreas. Destacou
novas disciplinas e a extinção de outras. Disse que atendeu as considerações apresentadas pelo GT.
Com relação à carga horária de teoria e prática, a definição da carga horária será feita no Plano de
Ensino do professor. Esta informação foi resguardada no item flexibilização curricular. Márcia destacou
que a oferta dos cursos com eixo integrador já é prática no Campus Três Corações, que vem trabalhando
muito bem com esta inovação feita há 3 anos, assim como o Campus Carmo de Minas e que ambos os
campi têm muito a contribuir e que espera que as novas propostas possam trazer bons resultados. O GT
é favorável as alterações. Foi colocado em votação. Favoráveis 15 votos. Não favoráreis 0.votos.
Abstenções 1 voto. Curso Técnico Integrado em Administração - Campus Três Corações, representado
pela coordenadora Solange que iniciou dizendo que a proposta de alteração é similar a apresentada
pelo Carlos. Houve atualização no ementário, retirando os conteúdos que sombreavam em algumas
disciplinas. Foi incluído na bibliografia o referencial bibliográfico virtual. Destacou as alterações de carga
horária entre disciplinas e áreas. O GT é favorável as alterações propostas. Foi colocado em votação.
Favoráveis 15 votos. Não favoráveis 0.votos. Abstenções 3 votos. O PPC foi aprovado. Curso Técnico
Integrado em Mecânica - Campus Três Corações, foi representado pelo Bruno que disse que as
alterações propostas no Campus Três Corações são parecidas, praticamente as mesmas citadas pelo
Carlos. O curso está buscando a integração das disciplinas, a adequação da carga horária de estágio
para atender as exigências do CREA. O curso atendeu as sugestões do GT. O GT se mostrou favorável
as alterações. Foi colocado em votação a aprovação do curso. Favoráveis 18 votos. Não favoráreis
0.votos. Abstenções 2 votos. O PPC foi aprovado. Curso Técnico em Logística - Campus Três Corações,
representado pela Márcia que apresentou as alterações, disse que foram bem pontuais uma vez que o
PPC já havia sido alterado em 2016. Enfocaram na interdisciplinaridade, com o cumprimento da carga
horária mínima exigida e esclareceu sobre as alterações propostas. Márcia disse que o GT é favorável
as alterações propostas, apenas solicitou que fosse retirado da capa a modalidade do curso. Colocou
em votação. Aracele destacou que o Campus Muzambinho tem experiência com a oferta de 20% da
carga horária em EaD nos cursos superiores e relatou a experiência, destacando algumas dificuldades
enfrentadas com o objetivo de colaborar com os cursos que iniciarão no próximo ano. Falou do perfil do
tutor, o atendimento ao aluno e outros aspectos importantes nesta modalidade de oferta. Destacou a
importância em se pensar como será feito o aproveitamento da carga horária em EaD. Foi um relato com
objetivo de contribuição. Márcia agradeceu pelas colocações, muito importantes para a organização
dessa nova ferramenta nos cursos. Bruno disse que o Campus Três Corações também já tem
experiência com o semipresencial em curso técnico, com resultado favorável. O relato dos alunos é
positivo com a experiência. Por este motivo o campus está ampliando esta oferta nos demais cursos. Foi
colocado em votação as alterações no PPC. Favoráveis 18 votos. Não favoráveis 0.votos. Abstenções 1
voto. O curso foi aprovado. Curso Técnico em Comércio - Campus Três Corações, representado pela
Leiziane que disse que as alterações são parecidas com as do curso de Logística, com o objetivo de
padronizar o processo e as metodologias. Foram feitas alterações em conjunto. Destacou as principais
alterações e as justificativas. O GT foi favorável as alterações. Colocado em votação. Favoráveis 20
votos. Não favoráveis 0.votos. Abstenções 1 voto. Márcia parabenizou o trabalho feito pelo grupo do
Campus Três Corações com relação as alterações dos PPCs. Agradeceu a participação dos professores
representantes dos cursos pelas apresentações. Passou a palavra para o Evandro para apresentação da
pauta da PROEaD ( Programa de incentivo da Educação a Distância) com apresentação dos cursos que
compõem o Programa. Evandro disse que até o momento foram ofertados apenas cursos com recursos
externos. Esses programas não apresentaram propostas de novos fomentos, por este motivo, a
instituição criou e aprovou o Programa de incentivo a EaD, atendendo um maior número de alunos e
capacitando os profissionais nesta modalidade. Os cursos têm incluído em seus projetos carga horária a
distância e isto tende a aumentar em todas as instituições. Fará a apresentação dos cursos em blocos:
Inconfidentes: Técnico em Informática Subsequente (criação); Técnico em Administração Subsequente
(criação). Muzambinho: Técnico em Informática Subsequente. (alteração). Pouso Alegre: Técnico em
Logística Concomitante (criação); Técnico em Logística subsequente (criação); Técnico em Qualidade
concomitante (alteração); Técnico em Qualidade Subsequente (criação). Três Corações: Técnico em
Comércio Concomitante (alteração); Técnico em Comércio Subsequente (criação). Três Corações:
Técnico em Comércio Concomitante (alteração); Técnico em Comércio Subsequente (criação); Técnico



em Mecânica Concomitante (alteração); Técnico em Mecânica Subsequente (criação). Evandro solicita a
aprovação dos cursos nestes blocos atendendo as necessidades do momento e abrindo novas
possibilidades para a instituição e público interessado. Se colocou disponível em assessorar os campi
na oferta de cursos com educação híbrida. Márcia disse que a votação deverá ser feita em bloco. Abriu a
palavra para os participantes. Evandro disse que tem conversado com os professores das áreas
específicas para a construção dos PPCs e deixou a palavra aberta para os professores das áreas, caso
queiram fazer uso. Não havendo novas colocações, foi colocado em votação o bloco de PPCs do
PROEaD. Favoráveis 17 votos. Não favoráveis 0 votos. Abstenções 0 votos. Os PPCs foram aprovados.
Márcia agradeceu a participação do Evandro e destacou que será muito importante a participação da
equipe de EaD nos processos da CAMEN. Próximo assunto em pauta é a análise e aprovação dos
Calendários Acadêmicos 2020. Márcia destacou que os calendários foram discutidos pelos campi e
apresentados de forma que garantam o cumprimento dos dias letivos. Márcia relembrou que há uma
norma que regulamenta como o calendário deve ser elaborado com a previsão de elementos
obrigatórios. Os campi encaminharam as propostas e a PROEN fez as análises considerando a norma
institucional. Foram devolvidos os calendários aos campi destacando os pontos que necessitavam de
ajustes. Cada DDE apresentará o calendário indicando as correções e/ou justificativas a partir da análise
feita pela DIREN. Os calendários deverão ser aprovados pela plenária. A apresentação do Calendário
começou pelo Alexandre, Campus Pouso Alegre. Márcia destacou que foi enviado um ofício para cada
campus com os destaques. Solicitou que fosse comentado o atendimento a estes destaques. Márcia
apresentou os questionamentos. Com relação aos Conselhos de Classe, Alexandre disse que
acrescentou as datas dos conselhos de classe. Foi solicitado que fosse indicado o período de chamadas
de matrículas – conforme calendário da Copese. Alexandre disse que atendeu a esta indicação. Márcia
questionou sobre o período para reingresso, Alexandre disse que estará inserindo a data do reingresso.
Márcia destacou também a necessidade de indicar reuniões pedagógicas, que ficaram reservadas as 4ª
feiras, no turno da tarde para esta finalidade. Alexandre disse que não consta no calendário mas foi
registrado nos comentários, as quartas, a partir das 13:30 horas. Com relação a data para entrega do
TCC será atendida pelo Alexandre. Márcia destacou que os dias de reunião de pais, não é considerado
dia letivo. Sugeriu usar como estratégia envolver os estudantes nas ações do dia, com registro de
presença e chamar a reunião de Encontro da Comunidade Acadêmica com a família. Assim é possível
considerar dia letivo, tudo bem registrado e organizado. Somente reunião com família, sem participação
de alunos, não pode ser letivo. Alexandre disse que foi proposto reunião integrada, com participação de
alunos. Márcia destacou a importância de registrar a participação dos alunos por meio de lista de
presença. Márcia destacou que recuperação paralela deve ser feita no atendimento ao discente,
conforme as normas acadêmicas e em harmonia com pareceres do CNE. Somente a recuperação
quantitativa (avaliação) deve ser feita no final do semestre. Sendo assim a recuperação não deve
aparecer no calendário acadêmico. Foi solicitado ao campus que fosse retirado do calendário o período
de recuperação e informado que a recuperação paralela ocorre em contra turno. Os alunos não podem
ficar sem o cumprimento dos dias letivos. Alexandre disse que farão a revisão dos dias de recuperação.
Alexandre questionou sobre o período para a confecção do calendário, o tempo foi curto para esta
discussão. Márcia justificou que podem ter um tempo maior, este ano atrasou por conta das definições
quanto às novas datas do SISU. Os arquivos deverão ser encaminhados até dia 11/10/19. Foi colocado
em votação a aprovação do Calendário do Campus Pouso Alegre. Favoráveis 17 votos. Não favoráveis
0 votos. Abstenções 1 votos. Passou-se para a análise do Calendário do Campus de Três Corações.
Bruno apresentou as principais datas. Com relação as indicações da PROEN destacou que foi feita a
indicação da correspondência do dia da semana com o sábado letivo, esclareceu sobre o dia 17/12 para
exame final, esclareceu que a comunidade acredita ser suficiente. Com relação ao Conselho de Classe,
foi feita a indicação em cada bimestre. Márcia destacou que apenas um dia para prova final,
pedagogicamente não é o ideal, mas respeita a decisão do grupo. Foi colocado em votação o
calendário. Favoráveis 17 votos. Não favoráveis 0 . Abstenções 1 voto. Passou-se para o Campus
Carmo de Minas. Gustavo fez os comentários quanto aos destaques feitos. O campus tem 3 calendários
diferenciados. Foram feitas os seguintes destaques: Curso Superior: indicar solicitação de dispensa de
disciplina, Gustavo disse que foi acrescentado dois dias para esta finalidade, uma em cada semestre.
Foram reservados os dias 10/07 e 18/12, um dia para exames finais em cada semestre. Gustavo disse
que foi definido um dia apenas após análise feita no campus. Caso haja problema poderão usar horário
alternado. Foram colocados 45 dias de férias escolares para coincidir com o período de férias docentes.
Gustavo disse que em julho ficaram 14 dias de férias e foi orientado aos professores que esse dia que
faltou para completar os 15, fosse acrescentado em dezembro, assim não fere aos direitos. Foi
destacado que no período de 16 e 17 de julho, seja indicado como férias letivas e não como feriado e
recesso. Gustavo disse que estará atendendo. Outro destaque foi a indicação da correspondência do dia
da semana aos sábados letivos, foi atendido. Foi acrescentado a data para a entrega de diários de
classe em julho e do quadro de horários 15 dias após o início das aulas. Gustavo esclareceu que foi
retirado um sábado letivo e que os demais foram justificados e acrescentado o dia da semana
correspondente. No calendário dos cursos integrados, foi explicado que os Conselhos de Classe serão
extraturno, sem prejuízo ao cumprimento da carga horária do aluno. Gustavo esclareceu que foram
indicados dias para exame final em dezembro - anterior ao Conselho de Classe. Quanto ao



questionamento sobre a reunião de pais - 12,13 e 20/05 - dia letivo, Gustavo disse que a reunião é feita
em contra turno, fora do horário de aula. Foi solicitado que isso seja registrado no calendário. Demais
destaques foram justificados conforme o calendário dos cursos superiores. Com relação ao calendário
dos cursos subsequentes, os destaques foram atendidos: acrescentado o período para trancamento de
matrículas de disciplinas; mantido um dia de exame final, Gustavo disse que comunidade acredita ser
suficiente; houve indicação dos dias de semana correspondentes aos sábados letivos e a data para
entrega dos diários em julho. Ainda foi solicitado que fosse acrescentado a data da colação de grau.
Gustavo irá acrescentar. Foi colocado em votação o Calendário de Carmo de Minas. Favoráveis 17
votos. Não favoráveis 0 votos. Abstenções 0 votos. Passou-se a apresentação do Calendário do Campus
Inconfidentes. João Paulo esclareceu como foram conduzidas as discussões no campus. Foi
previsto para o ensino superior o início das aulas no dia 10/02, com uma de reposição, caso seja
necessário. Esclareceu que a reposição seria feita em 2 sábados para os ingressantes com atividades
para a recepção de calouros. Foi feita a apresentação das atividades do período. Márcia apresentou
algumas considerações: arrumar legenda do Conselho de Classe está igual a do EF, salientou que há
previsão de 47 dias de férias entre janeiro e julho, orientou que deve ser considerado o período de
recesso. No dia 03/08 constava um lançamento de notas do segundo bimestre, João Paulo disse que já
haviam feito a correção desta data. Márcia destacou que o dia da reunião com a Família e Comunidade
Acadêmica, em sábados letivos, garantir o registro da participação dos estudantes, com lista de
presença para evidenciar esta participação. Com relação aos 6 sábados letivos, foram todos justificados.
Nos cursos superiores, rever o período de 47 dias de férias entre janeiro e julho, usando recesso e não
férias para o período realmente de férias. Retirar a marcação de férias para os dias 23 a 31/12 - indicar
recesso escolar. Destacou também a necessidade de prever a data de entrega de quadro de horários -
15 dias antes o início das aulas. João Paulo disse que estará atendendo a esta exigência estabelecidas
nas normas institucionais. João Paulo disse que no primeiro semestre foi colocada a prévia e no
segundo semestre, por estar em período de férias, não constaram. Márcia destacou que é importante que
publique a fim de que o aluno tome conhecimento e possa se organizar. Será acrescentado. João Paulo
questionou sobre o feriado do dia do servidor público. Os técnicos questionaram sobre ser dia específico
e que sendo dia letivo não tem como os técnicos se afastarem das suas atividades. João Paulo
questionou sobre a necessidade de ter uma assembleia para aprovar o calendário, que é difícil. Sugere
que a aprovação do calendário fosse feita por um órgão representativo e não assembleia. Sugere que
fosse feita pelo CADEM que tem representante de todas as instâncias. Gostaria de um parecer dos
colegas de CAMEN. Márcia disse que o dia 28/10, está justificado nos calendários acadêmicos, sendo
usufruído em outro período. É um ponto facultativo. João disse que há um decreto que proíbe. Gustavo
apresentou a Portaria 442/2018. Foi apresentada a Portaria para visualização de todos. Foi verificado
pela Portaria que realmente não pode mudar a data do ponto facultativo. Márcia disse que na reitoria
para o ponto facultativo há compensação de horas, porém, é uma demanda da Gestão de Pessoas e não
é um campo de discussão nesta câmara. Com relação a aprovação do calendário por assembleia, a
norma que regulamenta não fala desta forma e sim de conhecimento da comunidade, por outros órgãos
que não a assembleia geral. Esta é uma questão de gestão. João Paulo disse que estará revendo. Foi
colocado em votação o Calendário do Campus Inconfidentes. Favoráveis 17 votos. Não favoráveis 0
votos. Abstenções 1 voto. Passou-se para o Campus Machado. O Calendário foi apresentado pelo
Pedro. Foram propostos 2 calendários para o superior e um do técnico. Foram feitos alguns destaques.
No calendário dos ingressantes dos cursos superiores foi destacado o período de férias conferir dias de
férias - devem contabilizar 45 dias para possibilitar as férias docentes. Foi corrigido. Foi solicitado indicar
período de solicitação de reingresso, Pedro disse que estes períodos foram acrescentados. Foi feito o
destaque quanto ao período de solicitação de trancamento de disciplina, Pedro disse já foi inserido no
calendário. Foi acrescentado também a indicação do período de rematrícula em julho. Foi feita uma
correção no encerramento do ano letivo que é o dia 18. Pedro disse que foi feita a correção. Os sábados
letivos foram justificados. Pedro esclareceu que trata-se dos primeiros dias de aula dos ingressantes e o
período de recesso em outubro. Com relação ao calendário para os veteranos, foram feitas os seguintes
destaques: corrigir na descrição de dezembro - 16 - Encerramento do ano letivo - deve ser dia 18, foi
corrigido; corrigir - Conselho de Classe de dezembro previstos antes dos Exames Finais e faltou o
conselho de classe do 3º bimestre, Pedro disse que os ajustes já foram feitos. Foi marcado o dia 27/05
como reunião de pais, como é dia letivo, será necessário garantir que haverá aulas. Constar
observações. Pedro disse que as reuniões serão no noturno, para os pais dos alunos do diurno. Foi
justificado no calendário. Foi acrescentado também o período de solicitação de reingresso. Foi solicitado
também que seja feita uma conferência quanto aos dias de férias – devem contabilizar 45 dias para
possibilitar as férias docentes. As sugestões foram atendidas e justificadas. Pedro justificou que será
acrescentado o dia 08/04 como dia do esporte, definido pela PROEX. Foi colocado em votação a
aprovação do Calendário do Campus Machado. Favoráveis 19 votos. Não favoráveis 0 votos.
Abstenções 0votos. Passou-se para a apresentação do Calendário do Campus Muzambinho. Aracele
relatou como foi feito o trabalho na construção do calendário e falou sobre os pontos destacados.
Explicou sobre os sábados letivos com as justificativas. Foi acrescentado o período para matrícula em
disciplinas isoladas e eletivas, a indicação do período para reingresso e a indicação do período para
solicitação de dispensa de disciplina. Foi feita a indicação período para solicitação de trancamento de



matrícula. Foi feita a indicação do período para solicitação de trancamento de disciplina nos dois
semestres. Aracele disse que também foi feita a indicação do período para pedido de transferência e
corrigido os dias letivos de novembro que são 20. Já foram justificados os sábados letivos com os dias
correspondentes. Os sábados foram justificados e esclarecidos os problemas que o campus enfrenta
com relação por exemplo ao transporte escolar na “semana do saco cheio” e outros eventos que
interferem no bom andamento da escola. Márcia destacou que os campi devem pensar em coisas
interessantes, que colaborem na formação dos alunos para esses sábados. Foi colocado em votação.
Favoráveis 20 votos. Não favoráveis 0 votos. Abstenções 0votos. O Calendário foi aprovado. Passou-se
para o Campus Passos. Foram feitos os seguintes destaques: início do ano em 10/02 - explicar
estratégia para os ingressantes dos superiores - 1ª chamada no dia 12/02. No dia 11/07 está previsto o
exame final e no mesmo dia 11/07 e no mesmo dia entrega de resultados e diários. Bruna disse que já é
uma prática e que os professores se empenham para esta finalidade. Não há problema com relação a
isso. As reuniões são contra turno. Foram feitos os seguintes destaques: esclarecer como é feita a
reunião com a família. Bruna disse que sempre ocorre em contra turno. Com relação ao conselho de
classe, verificou-se que foi marcado um dia (22/12) fazer três conselhos de todos os cursos integrados e
subsequentes e o conselho de classe em julho para os subsequentes no mesmo sábado do dia do
exame final. Bruna disse que normalmente marca esta data após o encerramento e que estará
atualizando. É prática no campus e funciona normalmente. Com relação aos sábados letivos, Bruna
disse que tem as atividades programadas para estes dias. Ficou faltando o dia do Conselho de Classe
do 1º bimestre, Bruna disse que irá acrescentar. Esclareceu que as reuniões com pais dos alunos dos
cursos integrados têm sido agendada com os pais, individualmente, todos os bimestres. Os
coordenadores têm feito uma agenda e têm apresentado um bom resultado. Foi colocado em votação.
Favoráveis 18 votos. Não favoráveis 0 votos. Abstenções 1votos. O Calendário foi aprovado. Passou-se
para o Campus Poços de Caldas. Foi apresentado pela Natália. Serão colocadas as indicações e as
justificavas: indicar período para matrícula em disciplinas isoladas e eletivas, Natália disse que o
campus prefere não colocar a data porque não é aberto matrícula porque nunca foi publicado o edital.
Márcia questionou porque o campus não publica o edital. Natália disse que precisa verificar com o André
para confirmar. Esta é uma prática prevista nas normas acadêmicas, questionou se os campi fazem esta
prática. João Paulo disse que em Inconfidentes também não faz. Márcia destacou que no calendário
deve ter a data específica para esta finalidade. Márcia sugeriu que seja incluído no calendário o período
para esta finalidade. Natália disse que atenderá a orientação. Indicar período para reingresso, Natália
disse que não há período para isso, então, seria colocado uma data errada para essa finalidade. Márcia
esclareceu que deve colocar um período de solicitação de reingresso. Indicar período para solicitação de
dispensa de disciplina (Novas normas preveem que o estudante deve apresentar no ato de seu ingresso
todos os pedidos de dispensa de disciplinas, para que aconteça a análise uma única vez Art. 54, inciso II
e Art. 84 inciso I). Esse prazo foi colocado como aproveitamento de disciplina. Indicar período para
solicitação de trancamento de matrícula. (apresenta somente em julho), foi acrescentado no final. Indicar
período para solicitação de trancamento de disciplina. (apresenta somente em julho), também foi
colocado. Indicar período para pedido de transferência, Natália disse que deverá ter edital para esta
finalidade, então não foi colocado. Márcia estará verificando com a diretoria de ingresso e encaminhará a
todos as orientações. Novembro são 20 dias letivos e não 19 , foi corrigido. Trocar a marcação do dia
08/07 para dia 09/07, para isso terá que mudar o exame final. Após explicação foi possível compreender
que o dia 09 está destinado a exame final. Ficou esclarecido. Marcar os dias 16 e 17/12 como Exame
Final. Natália disse que esta data foi atendida. Indicar a que dia da semana se refere cada sábado, foi
feita a indicação. 06 sábados letivos – Veteranos e técnicos/11 sábados letivos – Ingressantes Superior.
O início dos ingressantes será uma semana após o início, desta forma será necessário os sábados para
esta finalidade. Marcia questionou sobre a entrega de TCC. Natália não tem anotações para justificar.
Márcia pediu para que seja visto este ponto também. Foi colocado em votação a aprovação do
calendário. Favoráveis 18 votos. Não favoráveis 0 votos. Abstenções 2 votos. O Calendário do Campus
Poços de Caldas foi aprovado. Alexandre questionou sobre a consideração de férias no calendário, se
discentes ou docentes. Márcia destacou que o calendário norteia a dias letivos e a carga horária dos
alunos. As férias dos professores devem ser vistas no DGP. Márcia destacou que as férias dos
professores não podem ser programadas em período de aulas ou de planejamento. Deve-se usar no
calendário apenas férias. Márcia orientou que deve buscar o suporte do DGP do campus e/ou reitoria
para os esclarecimentos Márcia lembrou o grupo do cronograma de trâmite de PPC, destacou o
cumprimento dos prazos. Os PPCs serão encaminhados aos GTs e postados no drive. As próximas
reuniões estão agendadas para 30/10 e 06/11. As normas dos cursos técnicos, estão sendo feitas com
as colaborações de todos. Assim que estiver pronto será encaminhado. O que já foi votado não será
mexido. Será visto apenas o que ainda não foi votado. Se for necessário, deverá ocorrer mais uma
reunião da CAMEN para trabalhar com as normas dos cursos técnicos integrados. João Paulo está
sugerindo que seja criado um drive de equipe para a CAMEN para substituir o atual modelo adotado.
João Paulo irá criar. Márcia agradeceu a todos pelo trabalho, finalizou a reunião e eu, Sônia Regina
Alvim Negreti, secretaria ad hoc, lavro a presente ata que após aprovada pelos participantes será
assinada pela Diretora da CAMEN.
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