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ATA Nº2/2020/CAMEN/IFSULDEMINAS

Aos dois dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte, às nove horas e sete minutos, por meio de
webconferência (h ps://meet.google.com/zzv-seyf-bhj?authuser=0&hl=pt_BR) reuniram-se os membros da
Câmara de Ensino (CAMEN) para reunião ordinária, sob a Presidência da Diretora de Ensino Márcia Rodrigues
Machado para discu rem a pauta a qual foi encaminhada antecipadamente, por o cio, aos membros da CAMEN,
sendo: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 21/08/2020. 2. Proposta de criação dos Cursos Técnico em
Manutenção e Suporte em Informá ca EAD e Técnico em Vendas EAD - Campus Machado. 3. Proposta de
alteração do PPC do Curso de Bacharelado em Engenharia Química - Campus Pouso Alegre. 4.Aprovação do
Regimento do NAPNE do IFSULDEMINAS. 5. Aprovação da Polí ca de uso das salas de recursos mul funcionais
dos campi do IFSULDEMINAS. 6. Expediente. Par ciparam da reunião os seguintes membros: Alexandre Fieno da
Silva Campus Pouso Alegre, Augusto Márcio da Silva Junior- Campus Machado, Arthemisa Freitas Guimarães Costa
– Campus Avançado Carmo de Minas, Bruna Bárbara Santos Bordini – Campus Passos, Bruno Amarante Couto
Rezende – Campus Avançado Três Corações, Caroline Machado- Campus Inconﬁdentes, Camila Pereira dos Santos
Reitoria, Celso Dias Madureira- Campus Pouso Alegre, Cláudia Pereira Resende Santos – Campus Três Corações,
Evane da Silva – Campus Muzambinho, Fabiano Paulo Elord Campus Pouso Alegre, Fábio Machado Ruza –
Reitoria, Luiz Gustavo de Mello – Campus Carmo de Minas, João Paulo Barbieri- Campus Machado, João Paulo
Rezende – Campus Inconﬁdentes, Karin Veronica Freitas Grillo – Campus Poços de Caldas, Laressa Pereira Silva –
Campus Passos, Lílian Vanessa Silva – Campus Avançado Carmo de Minas, Marcílio Silva Andrade- Campus Passos,
Marcos Roberto Cândido – Campus Muzambinho, Maria Aparecido Avelino – Campus Machado, Maria Regina
Fernandes da Silva – Campus Poços de Caldas, Mateus dos Santos – Campus Poços de Caldas, Olímpio Gomes da
Silva Neto – Campus Pouso Alegre, Pedro Luiz Costa Carvalho – Campus Machado, Rafael César Bolleli Faria –
Campus Inconﬁdentes e Vania Cris na da Silva Campus Muzambinho. A Presidente Márcia realizou os testes para
o uso da ferramenta da webconferência, veriﬁcou o quórum e constatando que o quórum era suﬁciente, deu-se
prosseguimento à reunião. Márcia iniciou a reunião dando boas-vindas aos membros presentes e agradecendo a
presença de todos. Márcia explicou que excepcionalmente nessa reunião a ata da reunião do 21/08/2020 não
seria colocada em votação, apesar de estar na pauta da reunião devido ao atraso ocorrido na redação da ata e
pelo curto prazo em que a ata foi disponibilizada aos membros. Márcia destacou o novo procedimento de
assinatura das atas pelo Suap e pediu que todos ﬁcassem atentos para a assinatura. Destacou que na ata do dia
24/07 foi omi do o nome do DDE do Campus Avançado Carmo de Minas professor Luiz Gustavo de Mello. Márcia
também falou que na reunião a ser realizada no dia 20/10/2020 serão votadas as atas dos dias 21/08/2020 e
02/10/2020. Márcia informou aos membros presentes que na reunião do dia 20/10/2020 será colocado em pauta
para que os membros da CAMEN possam analisar, debater e aprovar as Normas Acadêmicas. Márcia explicou que
as Normas Acadêmicas não serão rediscu das. Márcia também falou que em conversa com a Cássia, Chefe de
Gabinete na Reitoria, a qual é responsável por analisar, revisar e consolidar os atos norma vos do IFSULDEMINAS,
até mesmo por atendimento a um decreto, foi orientado para fazer um documento oﬁcial sobre a dependência
orientada que é algo que precisa regulamentar e regimentar, uma vez que tanto as normas do subsequente
quanto da graduação, elas mencionam sobre a dependência orientada, mas não regulamentam, tornando-se frágil
o processo. Márcia informou ainda que foi feito uma ampla discussão com diferentes membros e que na reunião
do dia 20/10/2020 o documento que trata sobre as Normas Acadêmicas será colocado em pauta somente
alterando o capítulo ou artigos da dependência orientada para inserir nas Resoluções. E também, em atendimento
a um parecer do procurador o Sr. Dr. Dauri, no qual será necessário tratar o ar go sobre a transferência, uma vez
que o procurador foi ques onado sobre uma demanda e ele deu parecer de que a norma da ins tuição está
ferindo a norma maior. Márcia deixou claro que os demais capítulos da Norma Acadêmica não serão alterados.
Márcia informou que até o dia 09/10/2020 poderão ser enviadas propostas de criação ou alteração de PPCs.
Mateus colocou que na reunião do dia 20/10/2020 talvez venha ter um desfalque dos membros tulares devido a
uma chamada que os DDEs receberam para realização de um curso da ENAP. Márcia pontou que levará a
informação ao conhecimento da presidente do CEPE, podendo talvez ter uma alteração nas datas da reunião.
Márcia explicou que conforme foi colocado no o cio encaminhado aos membros, os GTs foram estabelecidos por
ordem alfabé ca, sendo Campus Avançado Carmo de Minas, Campus Inconﬁdentes e Campus Machado. Na
próxima reunião começará a montar os GTS a par r do Campus Muzambinho. 2. Proposta de criação dos Cursos
Técnico em Manutenção e Suporte em Informá ca EAD e Técnico em Vendas EAD- Campus Machado. Márcia

passou a palavra para o Coordenador do Curso professor Augusto Márcio da Silva Júnior para apresentação da
proposta de criação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informá ca EAD. O coordenador informou
que o curso surgiu para atender as necessidades da comunidade e da região, bem como, do campus ter um curso
EaD de esforço próprio. O coordenador informou que as sugestões propostas pelo GT Carmo de Minas foram
atendidas dentro do possível. Encerrada sua fala, professor Augusto Márcio da Silva Júnior se colocou à
disposição. Márcia passou a palavra para o GT Carmo de Minas. Luiz Gustavo de Mello representante do GT
Carmo de Minas iniciou sua fala mencionando que o PPC de criação do curso está muito bem estruturado, as
sugestões foram pontuais, e que apenas algumas sugestões ainda não nham sido atendidas, conforme explicado
pelo próprio coordenador do curso ao GT Carmo de Minas. Luiz Gustavo de Mello informou que o GT Carmo de
Minas aprova o PPC de criação do Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informá ca EAD. Márcia relatou
que será necessário que o coordenador do curso faça as alterações recomendadas pelo GT Carmo de Minas antes
de chegar até ao CEPE. Márcia agradeceu ao coordenador do curso e ao GT Carmo de Minas, e falou que os todos
os documentos tramitados devem ser enviados à DIREN até o dia 06/10/2020 com todas as correções feitas para
dar encaminhamento ao CEPE para organização e distribuição aos membros. Em seguida Márcia passou a palavra
para o professor Pedro Luiz Costa Carvalho. O professor comentou que gostaria de solicitar a permissão ao GT
Carmo de Minas para fazer uma correção no PPC do curso, no que tange a disciplina de Libras, a qual foi
padronizada no campus com duas aulas semanais o que vale a 30 horas semanais, conforme orientação da
professora de libras. No PPC a disciplina está com a carga horária de 45 horas. Márcia perguntou a posição do GT
Carmo de Minas. O GT Carmo de Minas não teve objeção com relação a adequação da disciplina no PPC do Curso.
Márcia informou que como a reunião estava sendo realizada por meio do google meet não nha disponível a
ferramenta para a realização da votação. Mas que os membros que fossem contrário ou fossem se abster que se
manifestasse no chat. Em seguida, Márcia passou para a votação do PPC. O PPC do curso Técnico em Manutenção
e Suporte em Informá ca EAD foi aprovando por unanimidade. Dessa forma, o PPC do curso seguirá para o CEPE.
Passou-se para o PPC do Curso Técnico em Vendas EAD. Márcia passou a palavra para o coordenador do curso
Professor João Paulo Barbieri. O coordenador iniciou sua fala agradecendo e informando a importância do curso
para o Campus Machado, que surge para a atender as necessidades de serviço e comércio da comunidade. O
coordenador informou que foram feitas as alterações conforme sugestão do GT Campus Inconﬁdentes,
ressaltando sobre observações feitas sobre as prá cas proﬁssionais. Encerrada sua fala, professor João Paulo
Barbieri se colocou à disposição e agradeceu ao GT Inconﬁdentes. Márcia passou a palavra para o GT
Inconﬁdentes. João Paulo Rezende representante do GT Inconﬁdentes explanou sobre as ponderações realizadas
no PPC do curso, informando que o PPC está muito bem organizado e estruturado, e pontuou sobre três questões
para esclarecimentos que não comprometem o trabalho, sendo a primeira com relação a disciplina de introdução
à economia onde as orientações foram para padronização do nome da disciplina no PPC e não para troca do nome
da disciplina para economia. A segunda foi com relação às prá cas proﬁssionais por ser um curso EAD, o GT
gostaria ter conhecimento de que forma irá ocorrer estas prá cas proﬁssionais mas do ponto de vista de
metodologia. A terceira seria sobre a inclusão da disciplina de libras que foi sugerido pelo GT Inconﬁdentes,
porém, não foi especiﬁcado se a disciplina seria obrigatória ou opta va. João Paulo Resende agradeceu e
parabenizou o trabalho realizado e que o será muito promissor. Márcia passou a palavra para o professor João
Paulo Barbieri que falou que será acrescentado na metodologia sobre as prá cas proﬁssionais e perguntou se na
matriz na disciplina de libras deveria constar que ela era uma disciplina opta va, já que na página 23 do PPC já
trazia esta informação. Fábio tomou a palavra e informou que será necessário evidenciar na matriz se a disciplina
é opta va, até mesmo para facilitar o cadastro da disciplina no sistema acadêmico e para o registro da disciplina.
O professor João Paulo Barbieri agradeceu ao professor João Paulo Resende e ao Fábio Machado Ruza pelas
explicações. João Paulo Resende disse que o GT Inconﬁdentes dá parecer favorável à criação do PPC do Curso
Técnico em Vendas EAD. Dando prosseguimento, Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia
solicitou que os membros da CAMEM se manifestassem com relação a aprovação de aprovação do PPC de criação
do curso. O PPC do curso Técnico em Vendas EAD foi aprovado por unanimidade. Dessa forma, o PPC do curso
seguirá para o CEPE. Márcia reforçou sobre o envio dos documentos tramitados com todo o histórico das
correções realizadas no PPC até o dia 06/10/2020. 3. Proposta de alteração do PPC do Curso de Bacharelado em
Engenharia Química- Campus Pouso Alegre. Márcia passou a palavra para o coordenador do curso professor Celso
Dias Madureira. O professor explicou sobre as alterações feitas no PPC do curso, sendo a alteração feita para
atender a Resolução Consup nº 91/2019, que trata da Polí ca de Curricularização da Extensão do IFSULDEMINAS.
Também foi feito adequação da grade curricular, a reavaliação dos conteúdos das disciplinas, as quais estavam
duplicadas e a padronização das ementas das disciplinas ofertadas no primeiro período. Márcia passou a palavra
ao GT Campus Machado. Maria Aparecido Avelino representante do GT Campus Machado deu início a sua fala
parabenizando o trabalho feito pelo coordenador do curso e mencionou que o PPC do curso está muito
organizado e estruturado. As sugestões propostas pelo GT Machado foram prontamente atendidas e aceitas pelo
coordenador. Maria Aparecido Avelino disse que o GT Machado dá parecer favorável à aprovação da alteração do
PPC do curso de Engenharia Química do Campus Pouso Alegre. Márcia perguntou aos membros da CAMEN se
havia considerações a serem feitas em relação ao PPC do curso. Na sequência não havendo manifestações, Márcia
solicitou que os membros da CAMEM se manifestassem com relação a aprovação de alteração do PPC do curso.
Fábio pediu a palavra e perguntou ao coordenador se ﬁzeram uma análise da DCNs nº 02/2019. O coordenador
falou que analisaram sim, e que, inclusive foram algumas alterações dos nomes de algumas disciplinas. O PPC de
alteração do curso de Engenharia Química foi aprovado por unanimidade. Dessa forma, o PPC do curso seguirá

para o CEPE. Passou-se para a próxima pauta. 4.Aprovação do Regimento do NAPNE do IFSULDEMINAS. Márcia
passou a palavra para a servidora Camila Pereira Santos, coordenadora as Ações Inclusivas. Camila deu início a sua
fala pontuando sobre a importância do Regimento para atender aos NAPNEs, uma vez que o número de alunos
com deﬁciência tenha aumentado na ins tuição. Fábio acrescentou que houve um clarear sobre o público alvo de
atendimento do NAPNE que são pessoas com deﬁciência e havendo possibilidade, estende-se às pessoas com
diﬁculdade de aprendizagem, atendendo assim a legislação que faz tal priorização. Dando con nuidade Márcia
passou a palavra para os membros da CAMEN para que pudessem colocar suas observações. Não havendo
nenhuma manifestação, Márcia solicitou que os membros se manifestassem com relação a aprovação do
Regimento do NAPNE. O Regimento do NAPNE foi aprovado por unanimidade. Dessa forma, o Regimento do
NAPNE do IFSULDEMINAS seguirá para o CEPE. Márcia agradeceu a equipe da DAE, a Camila Santos Pereira e ao
Fábio Machado Ruza sobre o trabalho desenvolvido na construção do Regimento. Camila Santos Pereira fez os
agradecimentos aos NAPNEs. Fábio Machado Ruza também estendeu os agradecimentos aos NAPNEs pelo
trabalho realizado por todos os núcleos. Dando sequência, passou-se para a próxima pauta. 5. Aprovação da
Polí ca de uso das salas de recursos mul funcionais dos campi do IFSULDEMINAS. Márcia passou a palavra para a
Camila Pereira Santos que explanou sobre as salas de recursos mul funcionais, bem como, os procedimentos para
uso e funcionamento das salas tanto para o público interno como externo. Camila Pereira Santos mencionou que
o documento trata-se de uma proposta de Resolução e não uma Instrução Norma va como está no documento.
Márcia passou a palavra para os membros da CAMEN para que pudessem fazer suas contribuições. Não havendo
nenhuma manifestação, Márcia solicitou que os membros se manifestassem com relação a aprovação da Polí ca
de uso das salas de recursos mul funcionais dos campi do IFSULDEMINAS. Fábio Machado Ruza solicitou aos
membros da CAMEN para alteração da terminologia que está no documento de Instrução Norma va para
Resolução. Márcia perguntou aos membros se havia alguma objeção a ser feita. Não havendo nenhuma
manifestação a Polí ca de uso das salas de recursos mul funcionais dos campi do IFSULDEMINAS é aprovada por
unanimidade. Dessa forma, Polí ca de uso das salas de recursos mul funcionais dos campi do IFSULDEMINAS
segue para o CEPE. Márcia abriu a palavra para os membros da CAMEN. João Paulo Resende tomou a palavra e
comunicou que Jacssane do Couto Andrade não pode comparecer à reunião por mo vos de saúde, porém, foi
subs tuída por Caroline Machado. Márcia agradeceu ao professor João Paulo Resende e es mou as melhoras de
Jacssane. Tendo encerrada a pauta, Márcia agradeceu a todos pela presença e finalizou a reunião.

