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Aos  treze  dias  do  mês  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezenove,  reuniram-se  por  web

conferência às 9 horas, os membros participantes da CAMEN, em reunião ordinária para

discutir  a seguinte pauta:  aprovação da ata da reunião do dia 03/12/2018;  análise de

abertura  de  curso  Técnico  em  Administração  -  modalidade  EaD  -  Campus  Passos;

aprovação de PPCs dos cursos técnicos ofertados pelo Programa MedioTec; continuação

da  análise  da  Minuta  do  Regimento  do  Colegiado  de  Curso  de  Graduação  do

IFSULDEMINAS;  análise  da  Minuta  do  Regimento  do  Núcleo  Docente  Estruturante  –

NDE;  Expediente.  Participaram  da  reunião:  Márcia  Rodrigues  Machado,  Gilmar  dos

Santos  Sousa  Miranda,  Fábio  Machado  Ruza,  Sônia  Regina  Alvim  Negreti,  Bruno

Amarante Couto Rezende, Edilson Luiz Cândido, Cláudia Pereira Resende Santos, Hélen

Rodrigues  Simões,  Aline  Manke,  Aracele  Garcia,  Arhemisa  Freitas  Guimarães  Costa,

Bruna Bárbara Santos Bordini, Cleonice Maria da Silva, Evane da Silva, Flaviane A. de

Souza, Sanderson Lucas Menezes Barra, Luiz Gustavo de Mello, Hugo Baldan Junior,

Julia Almeida, Karin Veronica Freitas Grillo, Leticia Sepini Batista, Lilian Vanessa Silva,

Marcus  Fernandes  Marcusso,  Marcílio  Silva  Andrade,  Maria  Aparecida  Avelino,  Maria

Regina Fernandes da Silva, Mateus dos Santos, Olímpio Gomes da Silva Neto, Renan

Silvério Alves de Souza, Vãnia Cristina Silva, Maria Inês de Almeida Pelegrini, Evandro

Moreira da Silva. Após conferir o funcionamento das ferramentas que deverão ser usadas

na web e verificar o quórum, Márcia iniciou a reunião cumprimentando aos participantes.

Como primeira pauta apresentou a Ata da reunião do dia 03/12/2018. Como não foram

feitas  sugestões  de  correções  pelos  participantes,  a  ata  foi  aprovada  por  dez  votos

favoráveis e seis abstenções. Na sequência Márcia, em resposta a um questionamento

sobre  a  saída  de  membros  titulares  da  CAMEN,  explicou  que  deverá  haver  uma

formalização documental da desistência, onde o membro suplente assume a condição de

titular e o campus procede a realização de nova eleição para substituição do desistente.

Após este esclarecimento, passou aos demais pontos destacados. Como segunda pauta,

procedeu-se a análise de abertura de curso Técnico em Administração, modalidade EaD,

ofertada pelo Campus Passos. O coordenador do curso a ser criado – Sanderson, iniciou

a  explicação  sobre  a  proposta  de  criação  do  curso,  sendo  complementado  pela

professora Bruna do mesmo campus. Márcia apresentou a necessidade dos cursos na

modalidade EaD serem uma política  institucional  do  IFSULDEMINAS e possuir  maior

pertencimento  dos  diversos  campi,  não  circunscrevendo  nossa  atuação  a  programas

institucionais. Destacou que a proposta de criação do curso Técnico em Administração do

Campus Passos vai ao encontro deste anseio institucional. Após a exposição de Márcia, o

GT do Campus Avançado Carmo de Minas ficou responsável pela análise deste PPC,

estando representado pelo Gustavo. O GT foi favorável à aprovação do PPC e ressaltou

que  a  coordenação  de  curso  procedeu  alguns  ajustes  solicitados  pelo  GT,  mas  se

comprometeu  a  atender  aos  demais  prontamente.  Bruna  agradeceu  ao  GT  e  se
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comprometeu  a  concluir  as  demais  alterações  hoje.  Após  este  debate,  o  PPC  foi

encaminhado para parecer dos membros da CAMEN, sendo aprovado por unanimidade,

com 18 votos favoráveis. A terceira pauta foi a aprovação dos PPCs dos cursos técnicos

ofertados  no  âmbito  do  Programa  MedioTec.  O  diretor  da  EaD,  Evandro,  integrou  a

reunião para acompanhar as discussões e parecer da CAMEN. Evandro contextualizou os

programas  institucionais  de  educação  à  distância  e  os  respectivos  procedimentos

institucionais. Especificamente sobre o MedioTec - programa filiado aos oito cursos que

terão seus PPCs analisados, Evandro contextualizou que o Colégio de Dirigentes decidiu

na época de início deste programa, que os PPCs não seguiriam os trâmites padrões para

aprovação  e  funcionamento  dos  cursos  em  virtude  da  necessidade  de  iniciá-los

prontamente pela pactuação estabelecida entre o IFSULDEMINAS e o MEC. Explicou que

o CONSUP aprovou em agosto de 2018 uma resolução para os cursos de nível médio

ofertados na modalidade à distância e estes PPCs foram construídos seguindo por base

este documento,  além de contar  com auxílio  de uma equipe de colaboradores e dos

Campi que ofertaram estes cursos. Evandro explicou que estes PPCs necessitam ser

regulamentados  antes  da  deliberação  do  CONSUP  porque  o  reitor  não  utilizará  o

instrumento  ad referendum para aprová-los. Em seguida,  Márcia  explicou que não foi

criado um GT específico para analisar estes PPCs, uma vez que tais cursos já foram

ofertados e teríamos dificuldades para os GTs analisá-los. Ao conceder a palavra para os

integrantes da CAMEN, Gustavo expressou na sua análise que o quadro composto pelos

dados dos gestores nos PPCs estão desatualizados. Com isto, sua pergunta é se estas

informações seriam atualizadas ou se manteria os dados da época de início da realização

destes cursos. Evandro explicou que o quadro dos dados dos gestores será atualizado

antes  da aprovação do CONSUP.  Marcus expressou compreender  as  dificuldades de

planejamento e de execução destes programas de pactuação junto ao MEC, mas sugere

que nas futuras ofertas haja um modelo pré aprovado pela CAMEN, obtendo assim, maior

respaldo para futuras aprovações. Evandro explicou que estes modelos de PPCs não

foram previamente aprovados pela CAMEN, mas participou desta construção à diretoria

da  EaD,  podendo  ser  disponibilizado  para  a  CAMEN  se  for  necessário.  Márcia

complementou  informando  que  o  roteiro  de  PPC confeccionado  pela  CAMEN foi  um

orientador  para  a  elaboração  destes  PPCs.  Sônia  enfatizou,  ainda,  que  a  equipe

pedagógica  da  PROEN  forneceu  suporte  para  a  construção  destes  PPCs.  Marcus

esclareceu  que  sua  sugestão  foi  no  intuito  de  fortalecer  o  planejamento  futuro  e  se

solidariza  com as demandas destes  programas.  Márcia  destacou a importância deste

modelo. Concluído estes posicionamentos, os PPCs foram encaminhados para análise

dos  integrantes  da  CAMEN,  obtendo  dezenove  votos  favoráveis  à  aprovação,  quatro

abstenções  e  nenhum  voto  contrário.  Após  a  votação,  Márcia  constando  a  baixa

participação dos votantes, fez um apelo para que a reunião por web conferência tenha
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uma participação mais significativa dos membros da CAMEN nas discussões e votações,

ainda  que  hajam  demandas  urgentes  nos  campi.  Concluída  a  votação,  Evandro  se

despediu  dos  membros  da  CAMEN  e  ausentou-se  da  reunião.  A quarta  pauta  foi  a

continuação  da  construção  da  minuta  do  regimento  dos  colegiados  de  cursos  de

graduação do IFSULDEMINAS. Márcia solicitou que alguém a auxiliasse na organização

e projeção dos documentos a serem trabalhados. Flaviane se dispôs a auxiliá-la. Márcia

agradeceu e explicou aos membros que já avançamos na normatização das diretrizes dos

coordenadores dos cursos de graduação e hoje será dado continuidade as ações desta

natureza, a qual fortalecem nosso papel institucional. A CAMEN iniciou os trabalhos com a

discussão do artigo 17, que na minuta final recebeu a numeração de artigo 15. Neste

artigo discutiu-se sobre a temporalidade do mandato dos membros do colegiado de curso.

Os membros da CAMEN deliberaram por dezessete votos favoráveis e quatro contrários

para a manutenção do mandato de dois anos para os membros do colegiado do curso,

sendo possível a reeleição. Após aprovação procedeu-se pela reorganização textual dos

artigos 18 e 19, organizando-os como parágrafos do artigo 15. Nesta discussão, Marcus e

Hugo opinaram que a  eleição deveria  ser  organizada por  uma comissão eleitoral.  Já

Mateus questionou o fato de se criar  outra comissão, apresentando que a eleição do

colegiado poderia ser encaminhada pelo coordenador. Marcus pontuou que a comissão

eleitoral  evitaria  conflito  de  interesses,  o  qual  Mateus  explicou  que  acreditava  não

interferir porque seria eleição apenas do colegiado e não do coordenador propriamente.

Marcus expressou que poderia deixar aberto para o colegiado encaminhar a comissão

eleitoral  ou  para  se  criar  uma  comissão  com  este  fim,  mas  que  se  ressaltasse  a

importância da impessoalidade na eleição. Após a discussão, decidiu-se que o processo

eleitoral  pode  ser  conduzido  pelo  colegiado  ou  por  comissão  eleitoral,  observando  o

regimento  interno  do  colegiado  de  curso.  Seguindo  o  princípio  da  impessoalidade,

acrescentou  que  caso  o  colegiado  conduza  o  processo  eleitoral,  os  candidatos  não

poderão fazer  parte  da  comissão eleitoral.  Ao  analisar  o  capítulo  “das atribuições  do

presidente do colegiado do curso”, o artigo 20, que na minuta final foi reorganizado para o

artigo 16, decidiu-se por aceitar o acréscimo proposto na alínea “e”, onde o presidente do

colegiado  pode  decidir  ad  referendum,  em  caso  de  urgência,  sobre  matérias  de

competência  do  colegiado.  Já  a  sugestão de acréscimo da alínea “f”  foi  retirada  por

concentrar  atribuições demasiadas no presidente  do colegiado.  A base desta  decisão

esteve no posicionamento de Márcia de que haveria uma concentração de atribuições na

figura do presidente do colegiado. Sônia  pontuou que as questões referentes ao registro

acadêmico fica a cargo das secretarias e PROEN. Cláudia apontou que acredita que se o

presidente  do  colegiado  for  decidir  tudo  não  precisaria  de  colegiado.  Vânia  e  Lilian

argumentaram que estas atribuições seriam em casos excepcionais, mas a maioria se

posicionou favorável  a retirar as atribuições da alínea “f”.  Passando para a discussão



4

sobre o capítulo “das reuniões”, decidiu-se no artigo 21, transformado em artigo 17, que o

colegiado  iria  se  reunir  duas  vezes  no  semestre  e,  extraordinariamente  quando

convocado  pelo  presidente  ou  pela  maioria  simples  de  seus  membros.  Neste  artigo,

deliberou-se  por  excluir  a  referência  feita  a  se  encaminhar  as  atas  das  reuniões  de

colegiado para os DEPE/DDE. Neste âmbito, Bruna apontou não haver necessidade no

encaminhamento destas atas aos DEPE/DDE por tratar-se de assuntos específicos dos

cursos,  já  Gustavo  alertou  que  a  instituição  está  passando  por  uma  alteração  no

organograma  dos  campi,  onde  se  passará  a  padronizar  a  nomenclatura  DDE.  Os

parágrafos  2º  e  3º  deste  artigo  tiveram  suas  sugestões  aceitas.  Nesta  alteração,

acrescentou-se que haverá um prazo mínimo de quarenta e oito horas para convocações

extraordinárias. Márcia explicou que o atendimento desta temporalidade é uma cultura

institucional, mas os membros da CAMEN optaram por reforçar este comportamento no

documento.  Na  versão  preliminar  da  minuta,  constante  do  artigo  22,  foi  sugerido  o

acréscimo de que na ausência ou impedimento do presidente do colegiado ou de seu

representante  legal,  o  colegiado seria  conduzido excepcionalmente  pelo  docente  com

maior tempo de trabalho na instituição. Márcia solicitou que os membros analisassem a

realidade dos campi para verificar se caberia o atendimento desta situação. Aline apontou

que nem sempre o professor mais antigo tem o perfil para conduzir o colegiado, sendo

referendado pela Arthemisa. Aline destacou, no entanto, que deve haver algum critério

para atender esta excepcionalidade. Cláudia sugeriu que ocorresse uma eleição interna

entre os membros do colegiado, posição referenda por Maria Regina. Marcus apontou

que este impedimento é complexo e que poderia ser o diretor geral o responsável por

convocar a reunião para deliberações e eleição no caso do excepcional  impedimento.

Sônia e Bruna expressaram que na prática o impedimento do presidente e vice é bastante

atípico  e  que  poderia  ser  desnecessário  esta  definição.  Cleonice,  Marcus  e  Bruna

concordam  que  recairia  em  casos  omissos  a  ser  definido  pelo  colegiado.  A maioria

deliberou pela exclusão do artigo 22, constando duas abstenções. Ao discutir  sobre o

artigo 23, transformado em artigo 18 na versão final da minuta, os membros decidiram

manter  o  quórum  mínimo  de  50%  na  segunda  chamada  para  iniciar  a  reunião  do

colegiado.  Nesta  discussão,  Márcia  ressaltou  a  fragilidade  em  atender  a  sugestão

proposta  de  quórum  mínimo  de  40%  e  após  15  minutos  deliberar  independente  do

número  de  presentes  face  ao  quantitativo  reduzido  de  integrantes  nas  reuniões  dos

colegiados de curso. Cleonice, Marcus, Cláudia e Olímpio consideraram a necessidade

deste quórum. Já o artigo 22 da versão preliminar da minuta, referente a sugestão de

acréscimo do tempo de duração da reunião, Márcia questionou se não seria melhor que o

colegiado  deliberasse  sobre  sua temporalidade.  Todos  foram favoráveis  a  retirar  este

artigo, ficando isto à cargo do regimento interno de cada colegiado de curso. Ao analisar

os artigos que compõem o capítulo “das questões pedagógicas”, Márcia explicou que as
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sugestões propostas foram, em sua maioria, pela exclusão dos artigos em virtude deles

estarem contemplados nas atribuições do coordenador de curso conforme a Resolução

CONSUP  nº  112/2018.  Assim,  a  manutenção  deste  conteúdo  poderia  implicar  em

confrontos de atribuições. Márcia consultou se os membros permitiriam que estes artigos

fossem suprimidos na revisão final  do  documento,  onde todos consentiram com esta

ação. A reunião foi interrompida às 11:50 com previsão de retorno às 13:20. Na segunda

parte  da  reunião,  Márcia  informou  que  ela  seria  a  responsável  por  compartilhar  o

documento face a indisponibilidade de Flaviane participar no turno da tarde. Ao discutir a

sugestão  do  artigo  26  -  atual  artigo  20  na  minutra  final,  Cleonice  perguntou  se  as

atividades  complementares  estão  previstas  no  PPC  e  se  os  PPCs  vigentes  seriam

modificados. Márcia explicou que alguns PPCs já legislam sobre estes assuntos e os que

não contemplam, eles seriam definidos pelo colegiado de curso. O conteúdo do artigo foi

aprovado  pelos  membros  da  CAMEN.  Márcia  explicou  que  os  artigos  a  seguir  no

documento base foram indicados pelos revisores como repetidos com as atribuições do

coordenador de curso. Márcia consultou se os membros da CAMEN preferem discutir

individualmente  cada  ponto  ou  se  preferem  que  ela  faça  estas  modificações  sem  a

discussão coletiva. Marcus de Inconfidentes perguntou qual a ideia de isto estar repetido

no documento. Márcia disse que foi tanto no sentido de reforçar, mas também, na época

havia um pouco de falta de clareza de quais seriam as atribuições do coordenador e do

colegiado de curso.  Marcus apontou ser  favorável  a  retirar  estes  artigos,  mas que o

colegiado seja uma instituição de apoio ao trabalho do coordenador. Os membros em sua

totalidade foram favoráveis para que Márcia proceda a exclusão das partes repetidas da

minuta com as atribuições do coordenador de curso. Cláudia questionou que o artigo 36

foi  excluído,  mas  não  estava  assinalado  como  confrontante  com  a  atribuição  do

coordenador. Márcia solicitou consulta à Resolução CONSUP nº 112/2018 para verificar

esta  situação.  Vânia  ao  consultar  verificou  que  seu  conteúdo  está  contemplado  na

resolução, sendo mantida sua exclusão na minuta final. No artigo 37 Vânia questionou se

quem acompanha o rendimento acadêmico não seria a secretaria. Mateus expressa ser a

secretaria, mas é valida esta discussão, pois o colegiado tem uma visão mais específica

do curso, verificando atividade complementar, estágio, frequência e disciplinas. Mateus

acredita  que  a  secretaria  poderia  fornecer  os  dados,  mas  a  análise  ficaria  para  o

colegiado. Márcia explicou que o coordenador de curso dá um apoio, mas perguntou aos

membros se  querem que o colegiado dê este  suporte.  Sônia explicou que o registro

acadêmico apenas vai certificar, ou seja, verificar se a situação está adequada, mas cabe

ao coordenador analisar  as situações de cada caso.  Assim,  acredita  que o colegiado

poderia ajudar neste trabalho. Ficou decido pelos membros a necessidade de acrescentar

um artigo nas considerações que sobre o apoio do colegiado de curso ao trabalho do

coordenador nas questões de registro, pois ele é coparticipante deste processo. O artigo
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24 das considerações finais foi construído para atender a este fim. No artigo 38 da versão

preliminar da minuta, Karen questionou se o papel de incentivador de linhas de pesquisa

e extensão, ao invés de ser papel do colegiado de curso, se não seria papel do NIPE.

Maria Regina contrapôs, acreditando ser interessante manter este papel, também, para a

coordenação de curso, pois este colegiado tem um conhecimento importante para sugerir

caminhos  às  Pró-Reitorias  de  Extensão  e  de  Pesquisa,  alinhados  com os  cursos  de

graduação. Márcia solicita aos membros análise sobre a permanência ou exclusão deste

artigo.  Mateus  expressou  preocupação  com  a  pluralidade  de  atribuições  sob  a

responsabilidade do colegiado e se este órgão deveria ter uma atribuição desta natureza.

Cleonice e Marcus expressaram que isto deve permanecer como atribuição do NDE. l

Mateus  considera  que  ela  estaria  mais  próxima  do  NDE,  do  que  propriamente  do

colegiado. Após a discussão, Márcia disse que se concordarem, este papel poderia ser

trabalhado  na  minuta  de  atribuição  do  NDE.  Assim,  o  capítulo  “da  pesquisa  e  da

extensão” foi retirado sem ressalvas pelos membros da CAMEN, para ser discutido junto

a minuta do NDE. O artigo 47 da versão preliminar da minuta foi retirado  sem ressalvas

entre os membros. No artigo 48, Márcia questiona que o revisor solicitou sua exclusão,

mas  traz  para  o  grupo  se  cabe  ao  colegiado  de  curso  propor  convênio  com outras

instituições. Maria Aparecida acredita ser do colegiado. Márcia problematiza se seria uma

atribuição do NDE. Mateus acredita não ser do colegiado e problematiza que o termo

“propor”  é  genérico,  pois  não  detalha  como  seria  a  concretização  deste  processo.

Encerradas as discussões, Márcia sugere que isto seja discutido junto a minuta do NDE,

sendo aceito pelos membros da CAMEN. O artigo 49 do documento preliminar, consta

que o calendário acadêmico seria uma atribuição do colegiado de curso. Márcia aponta

que a  Resolução CONSUP nº  112/2018,  não faz  esta referência ao reportar  sobre  o

trabalho do coordenador. Mateus aponta ser difícil para o colegiado definir o calendário do

curso. Os membros foram unânimes em excluir o artigo. No capítulo “disposições finais”, o

artigo 53 foi excluído em virtude de já ter sido abordado os procedimentos de composição

e recomposição do presidente do colegiado. No artigo 54 da versão preliminar da minuta,

consta  que  o  procurador  institucional  poderia  requisitar  as  portarias,  atas  e  demais

documentos para  o  colegiado de curso.  Márcia  diz  não ver  impedimento  para  que o

procurador institucional acesse estes documentos, mas questiona se seria necessário que

o  documento  contemple  esta  requisição.  Maria  Inês,  procuradora  institucional  do

IFSULDEMINAS,  explicou  que  nunca  encontrou  problema  para  acessar  estas

informações e acredita que não seria necessário tê-la publicado no documento. Assim, o

grupo optou por excluir este artigo. O artigo 35 da minuta preliminar foi mantido, na versão

final como artigo 22. Neste os casos omissos da resolução serão tratados em primeira

instância pelo colegiado de curso e em segunda instância pela CADEM. O artigo 57 da

versão preliminar da resolução consta caber ao colegiado de curso propor um projeto
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inovador no ensino, pesquisa e extensão. Márcia explicou que este artigo tem o intuito de

estimular  ações de inovação no âmbito  dos processos e  das práticas  acadêmicas,  e

gostaria de saber o posicionamento do grupo. Mateus acredita que isto é difícil  de se

efetivar. Maria Regina questiona se esta atribuição não era semelhante aos artigos do

capítulo  “da  pesquisa  e  da  extensão”,  que  será  sugerido  ao  discutir  no  NDE.  Após

consulta,  Márcia  argumentou  não ser  repetido,  pois  a  instituição tem que pensar  em

projetos  inovadores.  Mateus  lembra  que  o  Campus  Poços  de  Caldas  sugeriu  sua

exclusão  em  decorrência  das  implicações  operacionais,  talvez  no  futuro  com  o

aprimoramento  do  SUAP  isto  possa  ser  mais  eficaz.  Márcia  explicou  que  a

curricularização da extensão será nos demandado institucionalmente e este artigo seria

um ganho para esta dimensão futura. Sônia complementa pontuando que na instituição já

possuímos muitos  projetos  inovadores,  temos inclusive  o  Polo  EMBRAPII.  Assim,  ela

acredita que seria possível executar esta proposição e convocar os colegas de curso para

discutir e propor ações desta natureza. Luciana vai ao encontro desta argumentação e

exemplificou uma experiência  exitosa de extensão no Campus Pouso Alegre.  Mateus

retoma  sua  argumentação  com  uma  análise  textual  do  artigo,  considerando  o  termo

“propor”  muito  vago,  pois  qual  seria  sua  periodicidade,  como  se  qualifica  o  termo

"inovador", quem irá acompanhar, avaliar e operacionalizar estes projetos. Justifica que a

ideia  é  boa,  mas  sua  implementação  é  complicada.  Sônia  argumenta  que  este

questionamentos estarão contemplados no projeto da pesquisa, o que foi referendado por

Luciana. Mateus argumenta que pode estar previsto estas ações, mas quem iria monitorá-

las. Márcia entende a preocupação da CAMEN ao pensar a operacionalização do projeto.

Cláudia  sugere  a  manutenção  do  artigo,  acrescentando  que  será  analisado  a  sua

viabilidade pela coordenação de curso. Marcus reafirma os questionamentos anteriores

do Mateus e complementa questionando a falta de clareza na definição do conceito de

inovação na área da educação,  pois ele  está envolto em profundos debates teóricos.

Assim,  ele  acredita  ser  um  complicador  manter  este  artigo  na  resolução  em termos

conceituais  e  operacionais.  Márcia  pondera  que  nos  instrumentos  de  avaliação

institucional  a  categoria  inovação  já  está  presente  e  institucionalmente  temos  que

enfrentar este desafio. Inclusive, argumenta que nossos campi tem desenvolvido inovação

e obtido nota máxima neste quesito pelos avaliadores. Concluída a discussão, Márcia

colocou  em  votação  a  proposição  de  permanência  ou  subtração  deste  artigo  na

resolução. Como resultado teve oito votos favoráveis para manutenção do artigo 57 e dez

votos contrários. Assim, o conteúdo foi suprimido. O artigo 58 da versão preliminar da

minuta tem proposição semelhante ao do artigo anterior, que versa sobre a necessidade

dos  colegiados  de  curso  proporem,  ao  menos,  um  projeto  de  ensino,  pesquisa  e

extensão. Márcia explica que temos institucionalmente o PIBID e o programa Residência

Pedagógica  bastante  exitosos.  Em seguida,  abriu  o  posicionamento  dos membros da
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CAMEN. Nos cursos de licenciatura, Márcia disse que nos instrumentos avaliativos se

atribui um enfoque nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, enquanto nos demais se

utiliza o enfoque de projetos de inovação. Marcus pontua que nos termos adotados na

licenciatura temos maior segurança, inclusive estes projetos podem ser inovadores, seja

lá o que o instrumento queira dizer com isso. Márcia argumenta que nas licenciaturas isto

é mais palpável, pois as diretrizes pedagógicas trazem estas instruções. Bruna argumenta

que se esta atribuição foi retirada para os demais cursos, acredita ser coerente retirar

também  para  as  licenciaturas,  argumento  reforçado  por  Mateus.  Luciana  contra-

argumentou que nas licenciaturas isto é mais palpável.  Findando a discussão,  Márcia

abriu para votação sobre a permanência ou exclusão do artigo. O resultado foi nove votos

para sua permanência e nove votos para sua exclusão. Márcia explicou que as normas

desta câmara expressam que na ocorrência de empate, cabe ao presidente da CAMEN o

voto  de  minerva.  Márcia  deu  voto  favorável  para  manutenção  do  artigo,  sendo

encaminhado para a discussão do CEPE e CONSUP.  Assim, o artigo 58 manteve-se

como artigo 23. Márcia sugeriu com base em discussão anterior nesta reunião, a criação

do artigo 24 nas “considerações finais” onde o colegiado de curso tem o compromisso de

apoiar  e  assessorar  o  coordenador de  curso  no desenvolvimento  de suas atividades.

Márcia sugere a troca do termo atividades por atribuições, remetendo-se ao presente na

Resolução  CONSUP  112/2018.  Luciana  relatou  ter  atuado  como  coordenadora  e

considera  que  tem  atribuições  que  são  próprias  ao  coordenador.  Assim,  sugere  a

manutenção do termo atividades. Os membros da CAMEN optaram por criar este artigo,

mantendo a terminologia atividades. O artigo 59 da minuta consta texto semelhante ao da

Resolução CONSUP 112/2018 referente as atribuições dos coordenadores de curso, onde

expressa que este regimento entra em vigor na data de sua publicação. Márcia abriu

consulta  aos  integrantes  da  CAMEN.  Marcílio  argumenta  se  não  seria  prudente

acrescentar um termo que resguarda uma transição, pois se a resolução for aprovada em

novembro é possível que algumas coisas não poderão ser cumpridas. Márcia explicou

que  a  previsão  é  que  este  documento  não  encontrando  impedimentos  no  CEPE  e

CONSUP, deve entrar em vigor em meados de março. Bruna questiona que desta forma a

resolução ensejará em reformações urgentes nos colegiados de curso. Sônia sugere um

prazo para  adequação do colegiado,  indo ao encontro  da  preocupação de Marcílio  e

Bruna.  Bruna sugere que esta  resolução entre  em vigor  no semestre  seguinte à sua

aprovação. Fábio sugere que os colegiados tenham o prazo máximo de seis meses para

se adequarem a resolução. Lilian, Luciana, Marcus, Marcílio e Cleonice afirmaram que

seis  meses  é  um  prazo  adequado.  Os  membros  da  CAMEN  consentiram  que  os

colegiados terão o prazo de seis meses para adequarem-se a resolução. Márcia explicou

aos presentes que o documento referente a minuta da resolução sobre o regimento do

colegiado de curso de graduação do IFSULDEMINAS será  encaminhado hoje para o
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CEPE.  Este  será  presidido  pela  pro-reitoria  de  Pesquisa,  Sindynara.  Como  alguns

membros da CAMEN estão atribulados com atividades nos  campi e pelo adiantado da

reunião, sugere a convocação de uma reunião extraordinária para discutir a minuta do

regimento  do NDE, encerrando-se as  análises  e  pareceres.  Os membros da CAMEN

concordaram  com  o  encerramento  da  reunião  e  agendamento  de  uma  reunião

extraordinária para se discutir o documento faltante. Márcia expressa que nesta próxima

reunião  além  do  normativo  do  NDE,  solicita  aos  membros  trazer  para  uma  reflexão

coletiva quais documentos necessitam ser discutidos pela CAMEN, seus calendários e

proposições. Argumenta que está ciente de que todos estamos angustiados para discutir

as normas acadêmicas dos cursos técnicos integrados. Assim, se for o caso, pediremos

autorização  do  CONSUP  para  discutirmos  a  reformulação  dos  projetos  pedagógicos

concomitante  à  discussão  das  normas  acadêmicas  dos  cursos  técnicos  integrados.

Márcia encerrou a reunião às 15:47, agradecendo à participação de todos. Sem mais

nada a constar, eu, Fábio Machado Ruza, lavro a presente ata que após lida, analisada e

aprovada, conforme deliberado por este colegiado, segue assinada pela presidente da

CAMEN.


