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Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, com início às nove horas, por meio de
webconferência (https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marcia-rodrigues-machado) reuniram-se os
membros da Câmara de Ensino (CAMEN) para reunião ordinária, sob a Presidência da Diretora de
Desenvolvimento de Ensino Márcia Rodrigues Machado para discutirem a seguinte pauta: 1. Aprovação
das atas das reuniões dos dias 03/10/2018 e 10/10/2018. 2. Aprovação da Criação dos Cursos Técnico
em Administração Integrado ao Ensino Médio, Campus Poços de Caldas e Técnico em Meio Ambiente
Integrado ao Ensino Médio, Campus Inconfidentes. 3. Aprovação dos PPCs dos Campi: Machado -
Técnico Integrado em Agropecuária, Técnico Integrado em Alimentos, Técnico Integrado em Informática
e Técnico Subsequente em Agropecuária. Muzambinho: Técnico Integrado em Agropecuária, Técnico
Integrado em Alimentos, Técnico Integrado em Informática, Técnico Integrado em Informática e Técnico
Subsequente em Agropecuária. Passos: Técnico Integrado em Informática, Técnico Integrado em
Comunicação Visual, Técnico Integrado em Produção de Moda, Técnico Subsequente em Enfermagem,
Bacharelado em Administração, Bacharelado em Ciência da Computação; Tecnologia em Produção
Publicitária. Poços de Caldas: Técnico Integrado em Informática, Técnico Integrado em Eletroeletrônica,
Engenharia da Computação e Licenciatura em Ciências Biológicas. Expedientes. Participaram da
reunião os seguintes membros: Alexandre Fieno da Silva – Campus Pouso Alegre, André Gripp de
Rezende Chagas- Campus Poços de Caldas, Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder- Campus
Muzambinho, Bruna Bárbara Santos Bordini- Campus Passos, Luiz Gustavo de Mello- Campus
Avançado Carmo de Minas, Lílian Vanessa Silva- Campus Avançado Carmo de Minas, Cláudia Pereira
Resende Santos- Campus Avançado Três Corações, Edilson Luiz Cândido- Campus Avançado Três
Corações, João Paulo Rezende- Campus Inconfidentes, Daniel Reis da Silva- Campus Pouso Alegre,
Elisa de Lima Santos- representante dos discentes Campus Avançado Carmo de Minas, Fábio Machado
Ruza – Reitoria, Grasiane Cristina da Silva – Muzambinho, Hagar Ceriane Costa Corsini- Campus
Machado, Jacssane do Couto Andrade- Campus Inconfidentes, João Marcos Fernandino Evangelista-
Campus Passos, Kelly Cristina D’Angelo- Campus Passos, Laressa Pereira da Silva- Campus Passos,
Luciana de Abreu Nascimento- Poços de Caldas, Manuel Messias da Silva- Campus Muzambinho,
Maria Regina Fernandes da Silva- Campus Poços de Caldas, Mateus dos Santos- Campus Poços de
Caldas, Mayara Emília Santos Ribeiro- Discente Campus Inconfidentes, Natália Rodrigues da Silva-
Campus Avançado Carmo de Minas, Pedro Luiz Costa de Carvalho- Campus Machado, Rafael César
Bolleli Faria- Campus Inconfidentes, Renan Silvério Alves de Souza- Discente Campus Muzambinho,
Renata Mara de Souza- Campus Machado, Ricardo Ramos de Oliveira- Campus Poços de Caldas,
Rodrigo Lício Ortolan- Campus Poços de Caldas, Rony Mark da Silva- Campus Poços de Caldas,
Rosimeire Ribeiro- Reitoria, Silvana da Silva- Campus Machado, Ademir José Pereira- Campus
Inconfidentes, Karin Verônica Freitas Grillo- Campus Poços de Caldas e Vanderley Almeida Silva-
Campus Machado. A Presidente iniciou a reunião fazendo agradecimentos aos membros presentes,
realizou os testes para o uso das ferramentas da webconferência, verificou o quórum e constatando que
o número era suficiente deu-se início a discussão da pauta. Márcia então apresentou as atas das
reuniões realizadas nos dias 03/10/2019 e 10/10/2019 para aprovação, destacando que as atas foram
disponibilizadas no drive da CAMEN com o tempo suficiente para que todos pudessem analisá-las.
Seguindo Márcia perguntou se alguém teria alguma objeção ou ressalva em relação às atas e não
havendo nenhuma ressalva as atas seriam colocadas em votação para aprovação dos respectivos
membros da CAMEN. Márcia destacou que assinará em nome dos participantes e as atas serão
arquivadas no site institucional, página do Ensino, pasta CAMEN. Márcia pontuou sobre as datas para
as tramitações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) na CAMEN e o encaminhamento desses
ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) e em seguida ao Conselho Superior (CONSUP).
Ressaltou, que na reunião do dia 10/10/2019 tramitou um total de sete PPCs e que na presente data está
programado a tramitação de dezenove PPCs. Além disso, na data de 06/11/2019 vão tramitar os PPCs
dos Campi Inconfidentes (nove PPCs de Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio, Engenharias e
Licenciatura), Muzambinho (um PPC de Bacharelado em Ciências da Computação) e Pouso Alegre
(quatro PPCs de Cursos Técnicos Integrado ao Ensino Médio e subsequente. Totalizando assim



quarenta PPCs. A data da reunião agendada para o 06/11/2019 foi alterada para o dia 05/11/2019 em
razão do feriado na cidade de Poços de Caldas. Márcia informou que no dia 13/11/2019 haverá uma
nova reunião tendo como pauta as Normas Acadêmicas dos Cursos Integrados, e que até a data de
01/11/2019 as alterações das Normas Acadêmicas dos Cursos Integrados serão enviadas aos membros
para análises. Márcia solicitou que se alguém tivesse dúvidas em relação as orientações que se
manifestassem. Não havendo dúvidas, Márcia solicitou ao Fábio que colocasse para votação das atas.
Destacou que somente os membros da CAMEN que representam os campi voltam para aprovação das
atas. As atas foram aprovadas com 20 votos favoráveis, tendo 01 voto contrário e 5 abstenções. Passou
para o próximo item da pauta: 2 Aprovação da Criação dos Cursos Técnico em Administração Integrado
ao Ensino Médio, Campus Poços de Caldas e Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio,
Campus Inconfidentes. Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder- DDE do Campus Muzambinho, solicitou
aos membros da CAMEN que se não houvesse nenhum impedimento e que se possível iniciasse a
tramitação dos PPCs com o Campus Muzambinho, item da pauta 3, em virtude das atividades do
IFAberto que estava acontecendo no campus. Márcia pediu licença aos membros e perguntou se seria
empecilho dar início a tramitação dos PPCs com o Campus Muzambinho, conforme solicitação da
professora Aracele. Todos os membros da CAMEN concordaram. Aracele agradeceu a compreensão de
todos e deu-se início a tramitação dos PPCs com o curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio apresentado pelo coordenador do curso Rodrigo César. Aracele mencionou que ocorrerá
alteração no número de vagas ofertadas de 60 vagas para 90 vagas para o ano de 2020. O coordenador
do curso informou que todas as solicitações feitas pelo Grupo de Trabalho (GT) PROEN foram
realizadas. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT da PROEN, Márcia
perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do
curso. Fábio pediu a palavra e fez alguns esclarecimentos em relação à carga horária do estágio e
solicitou para que se atentassem sobre a carga horária mínima do curso. Aracele solicitou o envio das
normas em relação as orientações feitas pelo Fábio. Fábio encaminhará as normas. Na sequência não
havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as alterações do PPC do Curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e solicitou ao Fábio que colocasse em votação a
aprovação do PPC do curso. O PPC do curso foi aprovado pelos membros da CAMEN com 19 votos
favoráveis, não tendo nenhum voto (0) contrário e 4 abstenções. Dessa forma, a CAMEN dará
encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou ao professor que o PPC do curso deverá
ser encaminhado a professora Aracele com todo o histórico das alterações, para que esta possa enviar a
PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Seguindo passou-se para o
PPC do Curso em Agropecuária Subsequente- Campus Muzambinho, o qual foi apresentado pelo
coordenador o Professor Manuel Messias. O professor informou que todas as alterações propostas pelo
GT da PROEN foram feitas. Após a apresentação das alterações do PPC do curso, Márcia perguntou
aos membros da CAMEN se havia alguma manifestação a ser feita em relação ao PPC do curso
apresentado. Não havendo nenhuma intervenção, o GT PROEN aprova as alterações do PPC do Curso
em Agropecuária Subsequente, e passou para a votação para aprovação do PPC do curso. O PPC do
curso foi aprovado por 22 votos favoráveis, não tendo nenhum (0) voto contrário e 2 abstenções. Dessa
forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou ao professor que o
PPC do curso deverá ser encaminhado a professora Aracele com todo o histórico das alterações, para
que esta possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019 para posterior encaminhamento ao CEPE. Dando
sequência, foi exposto o PPC do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, pelo
professor coordenador Manuel Messias. O professor informou que todas as alterações propostas pelo GT
da PROEN foram feitas. Quando questionado sobre as cargas horária das Atividades Complementares
as AACS, o professor informou que as AACS externas são procedimentos do Campus Muzambinho,
onde houve a aprovação do colegiado do curso. Sendo 50% da carga horária interna e 50% carga
horária externa. Márcia perguntou para a professora Aracele se edital do vestibular prevê a alteração do
número de vagas do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio mencionado
anteriormente. Professora Aracele informou que sim e que tinha solicitado ao Sr. Lindolfo diretor de
Assuntos Estudantis que incluísse no edital. Prosseguindo com o PPC o membro Daniel Reis da Silva
pediu a palavra e mencionou sobre a carga horária das Atividades Complementares e também sobre a
carga horária do estágio, informando que o estágio não é uma disciplina. Que a carga horária do estágio
é para além da carga horária do curso. Fábio pediu a palavra fez esclarecimentos ao professor Manuel
Messias em relação a carga horária de estágio. Após a apresentação das alterações e das observações
feitas pelo GT da PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a
serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou
que o GT PROEN aprova as alterações do PPC do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio, passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do curso foi aprovado com 21
votos favoráveis, não tendo nenhum (0) voto contrário e 2 abstenções. Dessa forma, a CAMEN dará
encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou ao professor que o PPC do curso deverá
ser encaminhado a professora Aracele com todo o histórico das alterações, para que esta possa enviar a
PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. O próximo PPC do Campus
Muzambinho foi do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, apresentado pela
professora coordenadora Alessandra, onde foi relatado que todas as correções solicitadas pelo GT



PROEN foram feitas, ficando pendente somente as referências bibliográficas para serem verificadas em
relação ao quantitativo. Fábio pediu a palavra e perguntou se o projeto integrador no PPC do curso foi
modificado para que não ficasse parecido com metodologia. Márcia perguntou somente para
esclarecimentos se o projeto integrador é considerado disciplina no PPC do curso. A professora disse
que o projeto integrador do curso foi baseado no projeto integrador no IFFARROUPILHA que
consideram excelente. Fábio solicitou a palavra para falar sobre a proposição do projeto integrador.
Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT da PROEN, Márcia perguntou
aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na
sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as alterações do
PPC do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, passando para a votação de
aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio foi
aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 1 abstenção. Dessa forma, a CAMEN
dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou a professora que o PPC do curso
deverá ser encaminhado a professora Aracele com todo o histórico das alterações, para que esta possa
enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Márcia informou aos
membros da CAMEN que ao todo foram tramitados 4 PPCs do Campus Muzambinho, sendo todos
aprovados pela CAMEN, agradecendo a toda equipe. A professora Aracele confirmou o total de PPCs
tramitados e agradeceu a todos pela colaboração. Em seguida, desculpou-se por ter que se retirar da
reunião e ausentou-se. Antes de prosseguir para pauta 2-aprovação dos novos cursos Integrados dos
campi Inconfidentes e Poços de Caldas, o professor Pedro Luiz pediu a palavra e fez um comentário
apenas como sugestão em relação a divisão da pauta de reunião da CAMEN. A professora Bruna disse
que concorda com o professor Pedro Luiz e sugeriu que a pauta fosse dividida pelo menos em dois
turnos- PPCs período da manhã e PPCs período da tarde o que facilitaria para os coordenadores devido
aos compromissos. O professor Vanderley Almeida disse que concorda com as palavras do professor
Pedro Luiz. Márcia informou que para a próxima reunião seguirá as sugestões dos professores dividindo
a pauta por períodos. Antes da apresentação do Campus Poços de Caldas, a professora Bruna
perguntou para Márcia se poderia dispensar os coordenadores que farão a apresentação das alterações
dos cursos para almoço, uma vez que provavelmente os PPCs só serão tramitados no período da tarde.
Márcia informou a professora Bruna que colocaria para os membros da CAMEN opinarem. Os membros
concordaram que os coordenadores do Campus Passos fossem dispensados para o almoço conforme
solicitação da professora Bruna. O professor João Paulo Rezende Campus Inconfidentes solicitou para
Márcia para que o PPC de criação do Curso Técnico em Meio Ambiente fosse tramitado antes do
intervalo do almoço. Os membros da CAMEN concordaram com a solicitação do professor. Seguindo,
Márcia passou a palavra ao professor Mateus dos Santos- Diretor de Desenvolvimento Educacional
(DDE) do Campus Poços de Caldas para início a apresentação do PPC de criação do Curso Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio. Professor Mateus relatou aos membros que o curso será de
regime semestral, bem como os demais cursos Técnicos Integrados. O curso adotará o sistema híbrido
sendo 20% da carga horária de todas as disciplinas e que em alguns semestres os alunos terão aulas
somente até o horário de almoço. O período da tarde ficará para atividades extracurriculares de
pesquisa, extensão e ensino, fazendo uma proposta para redução da evasão. Mencionou também sobre
as disciplinas optativas de nivelamento com as disciplinas de maior reprovação, propondo uma prova
diagnóstica no primeiro semestre para as disciplinas de Português, Matemática e Inglês. Disse também
que das 50 disciplinas optativas todas estão mapeadas envolvendo a comunidade interna e externa.
Após a apresentação do PPC de criação do curso e das observações feitas pelo GT da PROEN, Márcia
perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do
curso. Renan pediu a palavra e parabenizou o professor Mateus pelas inovações e solicitou que
parabenizasse também toda equipe envolvida. Professor Mateus agradeceu e disse que repassará a
equipe. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova PPC de
criação do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, passando para a votação de
aprovação do PPC do Curso. O PPC de criação do Curso Técnico em Administração Integrado ao
Ensino Médio foi aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 2 abstenções. Dessa
forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC de criação do curso ao CEPE. Márcia informou ao
professor que o PPC do curso deverá ser encaminhando a PROEN com todo o histórico das
observações até o dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Dando continuidade com
Campus Poços de Caldas, passou-se para a apresentação das alterações dos PPCs dos cursos Técnico
em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio,
Engenharia da Computação e Licenciatura em Ciências Biológicas item da pauta 3. Professor Mateus
passou a palavra para o coordenador Rony Mark da Silva para apresentação das alterações do PPC do
Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio. O professor Rony Mark corroborou sobre
as alterações do PPC do curso a partir das sugestões do GT da PROEN, relatando que todas as
alterações foram feitas. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT da
PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em
relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT
PROEN aprova as alterações do PPC do Curso Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio,
passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso Técnico em Eletroeletrônica



Integrado ao Ensino Médio foi aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 2
abstenções. Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou
ao professor que o PPC do curso deverá ser encaminhando ao professor Mateus com todo o histórico
das observações, para que este possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior
encaminhamento ao CEPE. Seguindo, o professor Mateus solicitou ao coordenador do Curso Técnico
em Informática Integrado ao Ensino Médio, professor Ricardo Ramos de Oliveira que apresentasse as
alterações do PPC. O professor Ricardo explanou sobre as alterações realizadas e informou que todas
as observações feitas pelo GT da PROEN foram atendidas. Após a apresentação das alterações e das
observações feitas pelo GT da PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações,
Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as alterações do PPC do Curso Técnico em Informática
Integrado ao Ensino Médio, passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso
Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio foi aprovado com 21 votos favoráveis, nenhum voto
(0) contrário e 2 abstenções. Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE.
Márcia informou ao professor que o PPC do curso deverá ser encaminhando ao professor Mateus com
todo o histórico das observações, para que este possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para
posterior encaminhamento ao CEPE. Prosseguindo, foi apresentado as alterações do PPC do Curso de
Bacharelado em Engenharia de Computação, pelo coordenador o professor Rodrigo Lício Ortolan. O
professor relatou sobre a redução da carga horária do curso e também sobre as bibliografias que
encontram-se esgotadas. Informou que todas as observações elencadas pelo GT PROEN foram
realizadas. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT da PROEN, Márcia
perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do
curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as
alterações do PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação, passando para a votação
de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação foi
aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 3 abstenções. Dessa forma, a CAMEN
dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou ao professor que o PPC do curso
deverá ser encaminhando ao professor Mateus com todo o histórico das observações, para que este
possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Passando para
apresentação do PPC de Licenciatura em Ciências Biológicas, a professora Luciana de Abreu
Nascimento como membro do NDE estava representando a coordenadora do curso a professora Jane
Piton, a qual está afastada para capacitação. A professora disse que além da correção da carga horária,
todas as correções foram realizadas, sendo acatadas todas as orientações feitas pelo GT PROEN. Após
a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos
membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na
sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as alterações do
PPC do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, passando para a votação de aprovação do PPC
do Curso. O PPC do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas foi aprovado com 18 votos favoráveis,
nenhum voto (0) contrário e 2 abstenções. Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do
curso ao CEPE. Márcia informou ao professor que o PPC do curso deverá ser encaminhando ao
professor Mateus com todo o histórico das observações, para que este possa enviar a PROEN até o dia
04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Dessa maneira, foram tramitados 5 PPCs do
Campus Poços de Caldas, sendo 1 PPC de criação e 4 de alterações. Márcia agradeceu a toda equipe
do Campus Poços de Caldas, finalizando a apresentação dos PPCs do respectivo campus, passando
em seguida para a apresentação dos PPCs dos cursos do Campus Machado. A apresentação dos PPCs
dos cursos iniciou-se com a professora Silvana da Silva, coordenadora do Curso Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio. A professora informou que todas as observações sugeridas
pelo GT PROEN acatadas e corrigidas. Após a apresentação das alterações e das observações feitas
pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas
em relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT
PROEN aprova as alterações do PPC do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio,
passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso de Técnico em
Agropecuária Integrado ao Ensino Médio foi aprovado com 19 votos favoráveis, nenhum voto (0)
contrário e 1 abstenção. Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE.
Márcia informou a professora que o PPC do curso deverá ser encaminhado para o professor Pedro Luiz
Costa de Carvalho -Diretor de Desenvolvimento Educacional (DDE) com todo o histórico das
observações, para que esta possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior
encaminhamento ao CEPE. O próximo PPC foi do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino
Médio, o qual foi apresentado pela coordenadora do curso a professora Hagar Maciel Ceriane Costa
Corsini. A professora Hagar informou que realizou todas correções de acordo com as observações
propostas pelo GT PROEN. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT
PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em
relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT
PROEN aprova as alterações do PPC do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio,
passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O curso Técnico em Informática Integrado ao



Ensino Médio foi aprovado com 14 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 1 abstenção. Dessa
forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou a professora que o
PPC do curso deverá ser encaminhado para o professor Pedro Luiz Costa de Carvalho com todo o
histórico das observações, para que esta possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior
encaminhamento ao CEPE. Seguindo, foi apresentado pela coordenadora do curso a professora Silvana
da Silva o PPC do Curso Subsequente em Agropecuária. A professora Silvana informou que foram
poucas a alterações sugeridas pelo GT PROEN, mas que todas foram acatadas e corrigidas. Após a
apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos membros
da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não
havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as alterações do PPC do Curso
Subsequente em Agropecuária, passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do
Curso Subsequente em Agropecuária foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e
2 abstenções. Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia
informou a professora que o PPC do curso deverá ser encaminhado para o professor Pedro Luiz Costa
de Carvalho com todo o histórico das observações, para que esta possa enviar a PROEN até o dia
04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Em seguida, o professor Vanderley Almeida,
coordenador do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, apresentou as alterações do
PPC do curso relatando que todas as observações propostas pelo GT PROEN foram acatadas e
devidamente corrigidas. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN,
Márcia perguntou aos membros da CAMEN se havia considerações a serem feitas em relação ao PPC
do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova as
alterações do PPC do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio, passando para a
votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino
Médio foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 2 abstenções. Dessa forma, a
CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou ao professor que o PPC do
curso deverá ser encaminhado para o professor Pedro Luiz Costa de Carvalho com todo o histórico das
observações, para que esta possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior
encaminhamento ao CEPE. Dessa maneira, foram tramitados 4 PPCs do Campus Machado, sendo 1
PPC do Curso Subsequente e 3 PPCs dos Cursos Técnicos Integrados. Márcia agradeceu a toda equipe
e finalizou a apresentação do Campus Machado. Márcia comunicou a todos que passaria para a
apresentação do PPC do Campus Inconfidentes por ser apenas um a ser tramitado. João Paulo
Rezende- Diretor de Desenvolvimento Educacional (DDE) do Campus Inconfidente pediu a palavra
fazendo uma explanação aos membros da CAMEN sobre as novas propostas dos Cursos Técnicos
Integrados para o ano de 2020. Seguindo, João Paulo passou a palavra para o professor Ademir José
Pereira que fez a apresentação do PPC de Criação do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao
Ensino Médio, item 2 da pauta, esclarecendo que atendeu todas as solicitações feitas pelo GT PROEN.
Fábio pediu a palavra e perguntou ao professor se foi realizada a correção da carga horária do curso de
3280 horas, uma vez que constava no PPC uma carga horária de 3833,33 e também sobre a proposta do
Curso em Meio Ambiente, bem como o Projeto Integrador. João Paulo disse que as correções foram
feitas e inclusive as alterações dos ementários. Fábio agradeceu os esclarecimentos. Após a
apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos membros
da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não
havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova o PPC de criação do Curso
Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, passando para a votação de aprovação do PPC
do Curso. O PPC de criação do Curso Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio foi
aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e 2 abstenções. Dessa forma, a CAMEN
dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia informou aos professores que o PPC do curso
deverá ser encaminhando a PROEN com todo o histórico das observações registrado até o dia
04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Às 11h32min. Márcia finalizou a reunião do
período da manhã agradecendo a participação de todos e informando que o retorno para continuidade
da reunião seria às 13h30min. A reunião reiniciou às 13h41min com a Márcia comunicando aos
membros quais os PPCs que estariam sendo tramitados. Seguindo, Márcia solicitou a professora Bruna
Bárbara Santos Bordini- Diretora de Desenvolvimento Educacional (DDE)- Campus Passos que
apresentasse o PPC que tramitaria. A professora Bruna informou que estariam sendo tramitados 7 PPCs
e pediu para que a coordenadora do Curso Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio,
professora Kelly Cristina D’Angelo que desse início a apresentação das alterações do PPC do curso. A
professora Kelly Cristina apresentou as alterações do PPC e informou a todos que todas as sugestões
propostas pelo GT PROEN foram acatadas e realizadas. Após a apresentação das alterações e das
observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações,
Márcia mencionou que o GT PROEN aprova o PPC do Curso Técnico em Comunicação Visual
Integrado ao Ensino Médio, passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso
Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio foi aprovado com 16 votos favoráveis,
nenhum voto (0) contrário e 1 abstenção. Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do
curso ao CEPE. Márcia comunicou a professora que o PPC do curso com todo o histórico das



observações deverá ser encaminhando a professora Bruna para que esta possa enviar a PROEN até o
dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Prosseguindo foi apresentado o PPC do
Curso Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio, pelo então, coordenador professor
Wendell Lopes de Azevedo Braulio. O professor Wendell informou que foram feitas todas as correções,
conforme apontado nas observações feitas pelo GT PROEN. O professor mencionou ainda que as
ementas foram corrigidas, bem como o eixo tecnológico do curso. Márcia disse ao professor que o PPC
foi muito bem elaborado, principalmente pela colocação das experiências, expondo a Semana da
Moda. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou
aos membros da CAMEN se havia considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na
sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova o PPC do Curso
Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio, passando para a votação de aprovação do
PPC do Curso. O PPC do Curso Técnico em Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio foi aprovado
com 19 votos favoráveis, nenhum contrário (0) e nenhuma abstenção (0). Dessa forma, a CAMEN dará
encaminhamento do PPC do curso ao CEPE. Márcia comunicou ao professor que o PPC do curso com
todo o histórico das observações deverá ser encaminhando a professora Bruna para que esta possa
enviar a PROEN até o dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Seguindo, passou-se
para o PPC do Curso de Bacharelado em Administração de Empresas, o qual foi apresentado pelo
coordenador do curso o professor João Marcos Fernandino Evangelista. O professor João Marcos expôs
que realizou todas as correções necessárias, conforme proposto pelo GT PROEN. O professor João
Marcou informou também sobre a alteração do quantitativo de semestre do curso que antes tinha 9
semestres e que a partir de agora passa-se para 8 semestres. Márcia pontuou sobre as correções, bem
como sobre a alteração do quantitativo de semestres. Após a apresentação das alterações e das
observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso de Bacharelado em Administração de
Empresas. Na sequência não havendo manifestações, Márcia mencionou que o GT PROEN aprova o
PPC do Curso, passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso de
Bacharelado em Administração de Empresas foi aprovado com 18 votos favoráveis, nenhum voto (0)
contrário e nenhuma abstenção (0). Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao
CEPE. Márcia comunicou ao professor que o PPC do curso com todo o histórico das observações
deverá ser encaminhando a professora Bruna para que esta possa enviar a PROEN até o dia
04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Seguindo, passou-se para o PPC do Curso de
Tecnologia em Produção Publicitária, o qual foi apresentado pela coordenadora do Curso professora
Lícia Frezza Pisa. A professora Lícia comunicou que todas as observações propostas pelo GT PROEN
foram devidamente realizadas. Márcia mencionou que o PPC foi muito bem elaborado e a professora
agradeceu. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia
perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do
Curso de Tecnologia em Produção Publicitária. Na sequência não havendo manifestações, Márcia
mencionou que o GT PROEN aprova o PPC do Curso e Tecnologia em Produção Publicitária, passando
para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC foi aprovado com 19 votos favoráveis, nenhum
voto (0) contrário e nenhuma abstenção (0). Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do
curso ao CEPE. Márcia comunicou a professora que o PPC do curso com todo o histórico das
observações deverá ser encaminhando a professora Bruna para que esta possa enviar a PROEN até o
dia 04/11/2019, para posterior encaminhamento ao CEPE. Prosseguindo, foi apresentado o PPC do
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, sob a coordenação do professor Rildo Borges
Duarte. O professor mencionou que foram realizadas as correções propostas pelo GT PROEN as quais
foram bem simples, como justificativa, perfil profissional, objetivos e promoção de eventos de extensão.
Márcia perguntou ao professor sobre a proposta da disciplina de EAD. O professor Rildo respondeu que
o curso não tem essa proposta. Márcia salientou que a carga horária prática e teórica precisa constar no
plano de ensino. Após a apresentação das alterações e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia
perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC do
Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Na sequência não havendo manifestações,
Márcia mencionou que o GT PROEN aprova o PPC do Curso Técnico em Informática Integrado ao
Ensino Médio, passando para a votação de aprovação do PPC do Curso. O PPC do Curso Técnico em
Informática Integrado ao Ensino Médio foi aprovado com 19 votos favoráveis, nenhum voto (0) contrário e
nenhuma abstenção (0). Dessa forma, a CAMEN dará encaminhamento do PPC do curso ao CEPE.
Márcia comunicou ao professor que o PPC do curso com todo o histórico das alterações deverá ser
encaminhado para a professora Bruna para que esta possa enviar a PROEN até o dia 04/11/2019.
Seguindo, foi apresentado pelo coordenador do curso, o professor Hiran Nonato Macedo Ferreira, o PPC
do Curso de Bacharelado em Ciências da Computação. O professor iniciou informando sobre as
correções propostas pelo GT PROEN, onde todas foram corrigidas. O professor comentou também sobre
a carga horária total do curso 3200 horas, conforme é definida no Parecer nº 136/2012. Márcia
mencionou que a proposta do curso está muito bem elaborada. Mateus colocou uma dúvida sobre a
disciplina IHC na matriz. O professor informou que consta na matriz. Após a apresentação das alterações
e das observações feitas pelo GT PROEN, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC do Curso de Bacharelado em Ciências da
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