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ATA Nº1/2020/CAMEN/IFSULDEMINAS

Aos vinte e um dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por meio de webconferência
(h ps://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 Ensino Márcia Rodrigues Machado para
discu rem a pauta a qual foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos membros da CAMEN, sendo: 1.
Aprovação da ata da reunião do dia 24/06/2020. 2. Alteração dos Projetos Pedagógicos dos Cursos: Campus
Inconﬁdentes: Licenciatura em Ciências Biológicas; Técnico em Agrimensura EAD. Campus Machado: Bacharelado
em Sistema de Informação. Campus Muzambinho: Técnico em Administração Subsequente; Técnico em
Cafeicultura EAD; Técnico em Meio Ambiente EAD; Técnico em Vigilância em Saúde EAD. Campus Pouso Alegre:
Técnico em Administração Subsequente; Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente; Campus Avançado Três
Corações: Técnico em Administração Subsequente. Aprovação de proposta de abertura do Curso de Bacharelando
em Administração, Campus Poços de Caldas e Aprovação da Criação do Técnico em Design de Interiores
Subsequente, Campus Pouso Alegre. 3. Expediente. Par ciparam da reunião os seguintes membros: Alexandre
Fieno da Silva- Campus Pouso Alegre, Arthemisa Freitas Guimarães Costa – Campus Avançado Carmo de Minas,
Antônio Sérgio da Costa – Campus Avançado Três Corações, Bruna Bárbara Santos Bordini – Campus Passos,
Bruno Amarante Couto Rezende – Campus Avançado Três Corações, Cláudia Pereira Resende Santos – Campus
Três Corações, Daniel Reis Silva – Campus Pouso Alegre, Evane da Silva – Campus Muzambinho, Fábio Machado
Ruza – Reitoria, Fábio Luiz Albarici – Campus Inconﬁdentes, Grasiane Cris na Silva – Campus Muzambinho, Luiz
Gustavo de Mello – Campus Carmo de Minas, Maria Inês de Almeida Pelegrini – Reitoria, Jacssane do Couto
Andrade – Campus Inconﬁdentes, 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, 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, Mateus Eloy
Franco – Campus Machado, Olimpio Gomes da Silva Neto – Campus Pouso Alegre, Pedro Luiz Costa Carvalho –
Campus Machado, Rafael César Bolleli Faria – Campus Inconﬁdentes, Solange Moreira Dias de Lima – Campus Três
Corações, Thiago de Sousa Santos – Campus Poços de Caldas. A Presidente Márcia realizou os testes para o uso
das ferramentas 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
comprome mento de todos no atendimento do cronograma estabelecido para a tramitação dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos (PPCs). Márcia falou que esta seria a segunda reunião da CAMEN, e que diante dos
impactos e dos desaﬁos impostos pela pandemia do COVID19, e das a vidades remotas, tornou-se di cil manter o
padrão do cronograma das reuniões da CAMEN para a construção das demandas. Em seguida, a presidente
colocou a ata da úl ma reunião da Câmara de Ensino para apreciação e manifestação, perguntando se algum
membro teria alguma objeção ou ressalva em relação a ata. Não havendo nenhuma ressalva a ata foi colocada em
votação para aprovação dos respec vos membros da CAMEN. A ata foi aprovada por unanimidade e sem
ressalvas, com 20 votos favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma abstenção. Márcia informou aos
membros que a ata será inserida no Sistema Uniﬁcado da Administração Pública (SUAP) para assinatura de todos,
e posteriormente disponibilizada no Drive da CAMEN. Dando sequência, passou ao próxima item da pauta: 2.
Aprovação de propostas de abertura de cursos e alteração de Projetos Pedagógicos dos Cursos. Márcia comunicou
aos membros, que atendendo a pedidos, devido à grande demanda dos campi, foi realizada uma organização dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos na CAMEN, u lizando-se da estratégia de ordem alfabé ca e não mais por grupo
de trabalho (GT) como de ro na, com o intuito de facilitar a tramitação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
Seguindo, Márcia informou que os primeiros Projetos Pedagógicos dos Cursos a serem tramitados seriam do
Campus Inconﬁdentes, dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas e do Técnico em Agrimensura EAD, que
se propõe agora em passar a ser Técnico Integrado em Geoprocessamento EAD. Márcia disse que o Projeto
Pedagógico do Curso Licenciatura em Ciências Biológicas foi analisado pelo GT do Campus Machado e o Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Agrimensura EAD pelo GT do Campus Pouso Alegre. Márcia passou a palavra ao
coordenador do curso o Professor Rafael César Bolleli Faria. O professor Rafael relatou aos membros da CAMEN
sobre as necessidades da alteração do projeto pedagógico do curso, principalmente, em razão da duração do
curso, onde em 2016 foi realizada uma alteração no período de duração do curso de quatro anos para quatro anos
e meio, na época com o intuito de melhorar o curso, par ndo também das solicitações dos alunos. O coordenador

relatou que, em 2016 encontrava-se afastado para capacitação, onde naquele momento então julgou ser
necessário a alteração do período de duração do curso para quatro anos e meio. No entanto, a par r das análises
realizadas com os formandos do ano de 2020, percebeu-se que esta ação de 2016 não foi muito bem aceita no
ﬁnal do curso. O coordenador expôs que os cursos de licenciaturas todos têm uma duração de 4 anos, com o
objetivo de não torná-los extensos. O coordenador disse ainda que durante este período houve uma baixa procura
pelo curso e também algumas transferências. Desta forma, a proposta é retornar o curso para quatro anos, sendo
oito períodos e não mais nove períodos. O coordenador mencionou que foi incluído a curricularização da
extensão dentro dos conteúdos curriculares do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, em conformidade
com a Resolução do Consup nº 91/2019, que trata da Polí ca de Curricularização da Extensão do IFSULDEMINAS.
Houve também a inclusão da carga horária a distância (12,5%) contemplando aquelas disciplinas que têm aulas
aos sábados letivos, uma vez que os sábados letivos não estavam sendo muito efetivos. O coordenador falou sobre
a alteração no estágio curricular supervisionado mediante a Resolução do Consup nº 01/2020, que trata das
Normas de Estágio Curricular Supervisionado - Licenciaturas do IFSULDEMINAS. Seguindo, o coordenador
mencionou que algumas disciplinas curriculares foram excluídas, uma vez que não estavam mais condizentes com
o curso. Após os esclarecimentos do coordenador do curso em relação as alterações do projeto pedagógico do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, este relatou que todas as correções solicitadas pelo GT Machado
foram atendidas. Márcia passou a palavra ao GT Machado para pudessem dar o parecer sobre as alterações do
projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Maria Aparecida Avelino representante do GT
Machado iniciou sua fala aﬁrmando que realizaram as análises do PPC de Licenciatura em Ciências Biológicas e
puderam concluir que o PPC está muito bem elaborado e estruturado, atendendo aos obje vos e à proposta do
curso. O GT Machado relatou que foram solicitadas poucas correções e que todas foram atendidas. Maria
Aparecida Avelino informou que o GT Machado aprova as alterações do PPC de Licenciatura em Ciências
Biológicas. Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC.
Na sequência não havendo manifestações, Márcia passou para a votação de aprovação. O PPC de Licenciatura em
Ciências Biológicas foi aprovado com 20 votos favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção.
Márcia agradeceu ao GT Machado, ao coordenador do Curso e ao Prof. João Paulo Resende pelo apoio. Dessa
forma, o PPC Licenciatura em Ciências Biológicas - Campus Inconﬁdentes seguirá para o CEPE. O coordenador do
curso agradeceu a todos. O próximo PPC foi do curso do Técnico em Agrimensura EAD, com a proposta de que se
torne Técnico em Geoprocessamento EAD, apresentado pelo coordenador o Prof. Fábio Albarice. O coordenador
do curso informou que o curso Técnico em Agrimensura EAD foi proposto ano de 2016, e que, por algum mo vo
não foi bem sucedido. Na época o prof. Fábio encontrava-se em capacitação. O empecilho para a realização do
curso na época foram as aulas prá cas presenciais. Após algumas sugestões, surgiu a proposta de alteração do
Curso Técnico em Agrimensura EAD para Técnico em Geoprocessamento totalmente em EAD. O coordenador
informou que foi realizada a alteração no nome do curso, no perﬁl proﬁssional, na redução da carga horária para
1200 horas e do período de duração para um ano e meio. A proposta é ofertar um curso atual, com alta demanda,
um proﬁssional devidamente capacitado e que fosse 100% on-line. O coordenador agradeceu ao GT Pouso Alegre.
Em seguida, Márcia passou a palavra ao GT Pouso Alegre. Alexandre Fieno da Silva, representante do GT Pouso
Alegre, iniciou sua fala pedido desculpas ao Campus Inconﬁdentes, principalmente, ao Prof. Fábio e ao Prof. João
Paulo, pelo atraso do GT no retorno das análises do PPC em virtude da grande demanda do campus. Alexandre
informou ainda, que foram poucas as correções a serem alteradas no PPC, e que todas as alterações sugeridas
pelo GT Pouso Alegre foram acatadas e atendidas prontamente pelo campus. Aquelas alterações que não foram
atendidas, foram devidamente jus ﬁcadas. Dessa maneira, o GT Campus Pouso Alegre manifesta-se favorável à
aprovação do PPC Técnico em Geoprocessamento EAD. Em seguida, Alexandre agradeceu ao Campus
Inconﬁdentes pela oportunidade de estar fazendo parte do curso e desejou prosperidade ao curso. Márcia
agradeceu ao Campus Inconﬁdentes e também ao GT Pouso Alegre. Bruna perguntou por meio do chat se a
tramitação que estava ocorrendo seria uma alteração de PPC ou uma criação de curso. Márcia informou que seria
uma alteração de PPC, uma vez que a Resolução Consup nº 044/2016, que se refere a instrução norma va para
alterações dos projetos pedagógicos dos cursos do IFSULDEMINAS, que dá uma abertura para alteração, caso o
curso esteja no mesmo eixo, sem a necessidade de abertura de um novo curso. Márcia perguntou aos membros
da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não havendo manifestações,
Márcia passou para a votação de aprovação. O PPC Técnico em Geoprocessamento foi aprovado com 21 votos
favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção. Márcia agradeceu ao GT Pouso Alegre, ao
coordenador do curso e ao Prof. João Paulo, desejando sucesso ao novo curso. Dessa forma, o PPC Técnico em
Agrimensura (Geoprocessamento)- Campus Inconﬁdentes seguirá para o CEPE. Dando con nuidade, passou-se
para o PPC Bacharelado em Sistema de Informação, do Campus Machado. Márcia informou aos membros que
ocorreu um atraso no retorno do PPC com as análises para o campus, porém, o Prof. Matheus atendeu
prontamente as solicitações do GT DIREN. Márcia informou que o GT DIREN ﬁcou sob a responsabilidade dela,
Fábio e Maria Inês. Em seguida, Márcia passou a palavra para o Coordenador do Curso, Prof. Matheus Eloy Franco,
para apresentação das propostas de alterações. O coordenador mencionou que o curso de Sistema de Informação
já existe no campus desde do ano de 2015, e que a proposta par u da necessidade da inserção da curricularização
dentro do projeto pedagógico do curso, além disso, foram feitas também algumas adequações com vistas a abrir
outros cursos no campus, como, um Curso de Especialização e um Curso Técnico que será tramitado
posteriormente. Ocorreram também adequações de carga horária aula de 48 min. para 45 min., conforme
orientações da PROEN, além de adequações da carga horária de AACS, Estágios, de acordo com as DCNs, e
inserção da extensão como componente curricular a par r do 3º período até o 8º período, cumprindo uma carga

horária de 310 horas ao decorrer do curso. Todas as discussões foram pautadas com o NDEs, professores. O
coordenador informou que todas as sugestões do GT DIREN foram atendidas, conforme as recomendações.
Márcia passou a palavra para o GT DIREN. Maria Inês de Almeida Pelegrini, representante do GT DIREN, iniciou sua
fala pedido desculpas ao Prof. Matheus pelo envio tardio do PPC e agradeceu toda a presteza com que as
demandas foram atendidas. Dessa forma, o GT DIREN manifesta-se favorável à aprovação do PPC Bacharelado em
Sistema de Informação. Márcia agradeceu a Maria Inês e ao Prof. Matheus, e, em seguida, perguntou aos
membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não havendo
manifestações, Márcia passou para a votação de aprovação. O PPC Bacharelado em Sistema de Informação foi
aprovado com 22 votos favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção. Márcia fez novamente
os agradecimentos aos Prof. Pedro, Prof. Matheus e Maria Inês, procuradora Ins tucional. Dessa forma, o PPC
Bacharelado em Sistema de Informação, seguirá para o CEPE. Prosseguindo, Márcia informou aos membros que
seguindo a ordem os próximos PPCs a serem tramitados seriam do Campus Muzambinho. Iniciando com o PPC
Técnico em Administração Subsequente, sendo o GT Três Corações responsável pelas análises do PPC. Márcia
passou a palavra para o coordenador do Curso o Prof. Evane da Silva. O coordenador do curso informou que foi
realizada uma revisão geral de todo texto do PPC, bem como, inclusão de novas disciplinas, exclusão de outras
que encontram-se defasadas, revisão das nomenclaturas, revisão das ementas, revisão das bibliograﬁas básicas e
complementares, revisão da carga horária aula de 55 min. para 50 min. e inclusão de 20% das disciplinas serão em
EAD. Em relação ao total da carga horária do curso, alterou-se muito pouco passando de 1158 horas para 1150,
sendo 150 horas de estágio. O coordenador agradeceu o GT Três Corações, informando que todas as sugestões
propostas pelo GT foram acatadas e já estão alteradas no PPC. Márcia agradeceu ao Prof. Evane, em seguida,
passando a palavra ao GT Três Corações. Bruno Amarante do Couto Rezende, representante do GT Três Corações,
fez suas ponderações em relação ao PPC, mencionando que o PPC estava bem estruturado. Bruno relatou ainda,
que conforme foi pontuado pela Claudia no chat, o PPC com as correções feitas não foi retornado para o GT Três
Corações, porém, o GT Três Corações foi informado que todas as alterações sugeridas foram realizadas. Dessa
forma, o GT Três Corações manifesta-se favorável à aprovação do PPC Técnico em Administração Subsequente, do
Campus Muzambinho. Márcia solicitou que assim que fosse possível, que o coordenador do curso encaminhasse o
PPC para o GT Três Corações, cumprindo-se assim, os protocolos necessários. O coordenador do curso pediu
desculpas e comunicou que o PPC será enviado. Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não havendo manifestações, Márcia passou para a
votação de aprovação. O PPC Técnico em Administração Subsequente foi aprovado com 22 votos favoráveis,
nenhum (0) voto contrário e uma abstenção. Márcia agradeceu ao Prof. Evane e ao GT Três Corações por todo o
empenho. Dessa forma, o PPC Técnico em Administração Subsequente, do Campus Muzambinho, seguirá para o
CEPE. Seguindo passou-se para o PPC Técnico em Meio Ambiente EAD, do Campus Muzambinho, cujo
coordenador é o Prof. Claudiomir da Silva Santos, sendo o GT DIREN responsável pelas análises do PPC. No
entanto, por mo vos técnicos com áudio do Prof. Marcos Roberto Cândido, Márcia comunicou que passaria para
o PPC Bacharelado em Administração, do Campus Poços de Caldas, caso o coordenador do curso, o professor
Thiago de Sousa Santos e o GT Carmo de Minas es vessem aptos. O professor Fabrício dos Santos Rita, informou
do próximo curso o Técnico de Vigilância em Saúde-EAD. Márcia pediu licença ao professor para que pudesse
passar o PPC Bacharelado em Administração, do Campus Poços de Caldas, uma vez que seria importante que o
professor Marcos Roberto Candido, enquanto DDE par cipasse também das discussões. Assim, passou-se para o
PPC Bacharelado em Administração, do Campus Poços de Caldas. Márcia informou que o PPC é uma proposta para
a criação de um novo curso, passando a palavra para o coordenador do curso, professor Thiago de Sousa Santos. O
coordenador do curso iniciou sua fala agradecendo o GT Carmo de Minas pela minuciosa análise do PPC, e
informando que este curso estará subs tuindo o curso de Tecnologia em Gestão Comercial, do Campus Poços de
Caldas. O coordenador relatou que em 2014 quando deu início às discussões das propostas para criação de cursos
na área gestão e de administração no Campus Poços de Caldas, houve uma demanda por códigos de vagas para
reforçar a equipe de professores, e o anseio da comunidade acadêmica, que de forma geral, era pelo Curso de
Bacharelado em Administração. No entanto, foram realizados alguns levantamentos, e na época, apenas com dois
professores de administração efe vos e mais três códigos de vagas, somando um total de cinco professores, não
seria possível propor um curso de bacharelado em Administração, e con nuar mantendo o Curso Técnico em
Administração. Foram realizadas algumas consultas junto à comunidade, propondo um curso na área de gestão,
sendo o Curso de Tecnologia em Gestão Comercial. O curso de Tecnologia em Gestão Comercial foi criado em
2015, passando por cinco turmas, e durante todo este período o curso vem passando por adequações. O curso foi
reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC). Em 2017 foi retomada a proposta de criação o Curso de
Bacharelado em Administração. O curso de Bacharelado em Administração vem ao encontro com alguns
indicadores, os quais o Campus Poços de Caldas deseja melhorar, como por exemplo, a evasão. Acredita-se que
um curso reformulado, mais robusto, irá corroborar com a ver calização da área dentro do Campus, uma vez que
tem no Campus os Cursos Técnicos de Administração Integrado e Subsequente. Márcia agradeceu ao
coordenador e passou a palavra para o GT Carmo de Minas. Professor Luiz Gustavo de Mello, representante do GT
Carmo de Minas frisou que todas as solicitações foram atendidas, pontuando somente sobre o item que se refere
aos periódicos nas ementas, como sugestão de adequação. Dessa forma, o GT Carmo de Minas manifesta-se
favorável à aprovação do PPC Bacharelado em Administração, do Campus Poços de Caldas, e elogiou o trabalho
feito pela equipe do campus. O coordenador do curso professor Thiago comunicou que veriﬁcou esta questão dos
periódicos nas ementas junto ao DDE do Campus, professor Mateus. Mateus informou que o instrumento de
avaliação faz referência ao acervo e não as referências complementares de cada disciplina do PPC. Maria Inês

complementou as palavras do professor Mateus, informando que realmente o instrumento faz referência apenas
ao acervo. Márcia agradeceu e parabenizou o coordenador do Curso e o GT Carmo de Minas pelo desempenho na
realização das análises. Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em
relação ao PPC. Na sequência não havendo manifestações, Márcia passou para a votação de aprovação do PPC de
criação do curso. O PPC Bacharelado em Administração, do Campus Poços de Caldas foi aprovado com 22 votos
favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção. Dessa forma, o PPC de criação do curso de
Bacharelado em Administração, do Campus Poços de Caldas, seguirá para o CEPE. Prosseguindo com a estratégia
adotada de tramitação por ordem alfabé ca passou-se para o PPC Técnico em Meio Ambiente EAD, Campus
Muzambinho. Márcia passou a palavra para o coordenador do curso que foi representado pelo DDE do campus,
professor Marcos Roberto Cândido e informou que o GT DIREN foi o responsável pelas análises do PPC. Marcos
justificou que o coordenador do curso não pôde estar presente na reunião, uma vez que o campus está na semana
de planejamento e está ocorrendo também um ação importante junto à diretoria educacional. Dessa forma, ele
optou por fazer a apresentação do PPC. Marcos explanou que o curso Técnico em Meio Ambiente EAD já é
ofertado algum tempo no Campus Muzambinho, atendendo à demanda e exigências da proﬁssão, e que em 2019
passou a ser ofertado de forma ins tucional. A proposta é adequar o curso às normas da resolução Consup nº
55/2018, bem como, a atualização e melhoria da matriz curricular, ajuste de carga horária. O PPC no entanto,
passou por diversas alterações. Márcia enquanto representante do GT DIREN disse que todas as solicitações
foram acatadas. Dessa forma, o GT DIREN manifesta-se favorável à tramitação do PPC Técnico em Meio AmbienteEAD, do Campus Muzambinho. Marcos agradeceu pela disponibilidade e atenção com a equipe do curso, e pela
compreensão dos prazos. Márcia agradeceu ao Marcos e ao coordenador do curso professor Claudiomir. Márcia
perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não
havendo manifestações, Márcia passou para a votação de aprovação. O PPC Técnico em Meio Ambiente –EAD foi
aprovado com 22 votos favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção. Dessa forma, o PPC
Técnico em Meio Ambiente EAD, do Campus Muzambinho, seguirá para o CEPE. Em seguida, passou-se para o PPC
Técnico de Vigilância em Saúde. Márcia passou a palavra para o coordenador do curso, professor Fabrício dos
Santos Rita, informando que o GT Passos foi o responsável pelas análises do PPC. Fabrício iniciou sua fala
agradecendo ao GT Passos pelas contribuições, e fez a apresentação do PPC frisando a importância do curso e
seus obje vos. Fabrício destacou que dentre algumas sugestões direcionadas a ele pelo GT Passos uma delas foi
referente ao percentual mínimo de 50% da carga horária na modalidade presencial por estar no dentro do eixo
saúde. Fabrício relatou que o curso permeia pelas três áreas sendo: saúde, segurança, meio ambiente, apontando
que a característica do curso é sanitária, uma vez que o perfil do profissional é de desenvolver ações de inspeção e
ﬁscalização sanitárias. Aplicar norma zação de produtos, processos, ambientes. Fabrício mencionou que o curso
não pode ser caracterizado como curso de saúde, porém, ele não deixa de atender os artigos 45 e 46 da Resolução
Consup nº 55/2018. Márcia agradeceu pela apresentação e esclarecimentos sobre o curso que foram muito
importantes. Márcia passou a palavra a professora Bruna, representante do GT Passos. Bruna iniciou agradecendo
ao coordenador do curso por toda interação com GT durante o processo das análises do PPC e pontou sobre as
recomendações feitas em relação ao PPC, no que tange à necessidade da carga horária de 50% presencial para os
cursos na área da saúde, em conformidade com a Resolução Consup nº 55/2018, art. 46- “I. Os cursos ofertados
da área proﬁssional da Saúde, devem cumprir, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de carga horária na
modalidade presencial.” Ela ressaltou que entende os impactos que podem ocorrer na prá ca com o curso,
principalmente sendo um curso EAD, e que trabalhar com uma carga horária de 50% presencial na EAD ﬁca muito
di cil. Bruna solicitou aos membros da CAMEN que auxiliassem nessa análise da necessidade do 50% da carga
horária presencial para que não se corra o risco de infringir alguma legislação. Márcia a agradeceu pelas suas
explicações. Márcia passou a palavra para o Fabrício que explicou que o curso existe desde de 2013, sendo
ofertado na modalidade EAD e que até o momento não sofreu nenhum po de intercorrência ou ques onamento
referente a grade curricular ou mesmo em relação aos conselhos. Ele pontou que atualmente existetem duas
ins tuições que ofertam o curso Técnico em Vigilância em Saúde sendo o IFMG na modalidade presencial e a
Universidade Federal de Santa Catarina onde o curso é 100% a distância. Fabrício mencionou que eles não querem
o curso total a distância, pois acreditam e entendem que o aluno precisa ter contato e vivenciar as experiências
advindas dos proﬁssionais que vão atuar no curso Técnico em Vigilância em Saúde. O obje vo é que se tenha a
carga horária presencial dentro do que está previsto, e que o curso possa ser considerado não apenas pelo seu
nome “saúde”, uma vez que o curso não tem caracterís ca assistencial, pois não irá veriﬁcar pressão e análises de
sinais vitais. A função do curso é inves gação, monitoramento e condicionantes ambientais relacionados à saúde.
Márcia agradeceu ao coordenador do curso pelas suas colações e explicou a todos o que a professora Bruna
destacou, primeiramente reforçando a Resolução do Consup nº 55/2018, que para além desta Resolução, existe a
Resolução CNE/CEB nº 06/2018 que são Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Proﬁssional Técnica de
Nível Médio (DCNs), enfa zando o art. 33 “Os cursos técnicos de nível médio oferecidos, na modalidade de
Educação a Distância, no âmbito da área proﬁssional da Saúde, devem cumprir, no mínimo, 50% (cinquenta por
cento) de carga horária presencial, sendo que, no caso dos demais eixos tecnológicos, será exigido um mínimo de
20% (vinte por cento) de carga horária presencial, nos termos das normas especíﬁcas deﬁnidas em cada sistema
de ensino. Márcia frisou que estaria diante de um impasse em relação ao curso, uma vez que quando busca-se ler
outros documentos percebe-se que o Vigilância em Saúde está atrelado aos curso de caráter de saúde. Márcia
abriu a palavra para os membros da CAMEN fazerem suas contribuições. Fábio tomou a palavra e ponderou sobre
as considerações feitas pelo GT Passos, pela Márcia e pelo Coordenador do Curso professor Fabrício, informando
que foi feita uma pesquisa exaus va sobre qual seria a vinculação do Técnico em Vigilância em Saúde. Ele

comunicou que o Catálogo Nacional de Técnicos contém uma série de legislações que perpassam a formação do
discente, destacando a Portaria nº 3189/2009 do Ministério da Saúde, que “Dispõe sobre as diretrizes para a
implementação do Programa de Formação de Proﬁssionais de Nível Médio para a Saúde (PROFAPS)” evidenciando
o ar go art. 3º “As áreas técnicas estratégicas prioritárias para a educação proﬁssional técnica de nível médio na
saúde são: Radiologia, Patologia Clínica e Citotécnico, Hemoterapia, Manutenção de Equipamentos, Saúde Bucal,
Prótese Dentária, Vigilância em Saúde e Enfermagem”. Fábio salientou que o maior receio seria saber qual seria a
vinculação do curso, se seria o mínimo de 50% presencial ou se o curso poderia ser ﬂexibilizado para 20%
presencial. Dando con nuidade o professor Rafael comentou que seria necessário uma melhor categorização
sobre em qual eixo o curso entraria, uma vez que quando se verifica eixos maiores ou outras tabela, como a tabela
de conhecimento, observa-se que o curso está dentro da saúde cole va. Ele frisou que talvez seria viável atender
o mínimo do 50% presenciais, sendo que assim não ocorreria ques onamentos sobre em qual eixo o curso seria
categorizado. Márcia agradeceu o professor Rafael pelas explicações. Bruna corroborou disponibilizando por meio
do chat algumas informações que reforçam a atuação do curso, como o decreto nº 77052/1976, legislação nº
9782/1999, Código Brasileiro de Ocupações (CBO). Fabricio destacou no chat que o CBO é importan ssimo, pois
ele demonstra a não relação com espaços de assistência direta. Márcia passou a palavra ao Fabrício que iniciou
agradecendo ao Fábio e a professora Bruna, explicando que fez um estudo detalhado da Portaria nº 3189/2009,
para pudesse ter mais propriedade do assunto. Ele frisou que a caracterís ca do curso é de monitoramento e
inves gação, sendo este o trabalho do curso Técnico em Vigilância em Saúde, com ênfase na geração de
informações e não de saúde. Márcia explicou que entende claramente o posicionamento do coordenador do
curso, sendo suas explicações muito razoáveis, porém, quando se observa a lei pura iden ﬁca-se uma
ambiguidade. Por isso as discussões propostas. Márcia mencionou que a ins tuição, ou seja, o curso, precisa
cumprir as normas da lei para que no futuro não haja ques onamentos, principalmente, sobre os cer ﬁcados e
diplomas. Claudia comentou pelo chat que concorda plenamente com a Márcia. Márcia perguntou aos membros
se alguém gostaria de contribuir para que possam juntos reﬂe r e encontrar um melhor caminho. Rafael
perguntou ao coordenador do curso quais os impactos seriam causados no curso adotando os 50% presenciais e
se inviabilizaria o curso, já que assim resolveria toda a problemá ca em questão. Fabrício explicou que teria que
veriﬁcar a questão dos recursos ins tucionais, a clientela que seria reduzida. Após a fala do Fabrício, Márcia disse
que compreende os impactos mencionados por ele que venha diﬁcultar a realização do curso e de ser um
empecilho para quem tem o desejo e precisa dessa formação. Porém, é necessário atender o que está descrito
nas normas que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio
(DCNs) dos cursos técnicos que é necessário 50% presenciais. Rafael César salientou que o curso estando
vinculado a área da saúde torna-se di cil a sua desvinculação. Marcos Roberto Cândido pediu a palavra colocando
que toda a fala do Fabrício é compreensível e clara, e que o curso ﬁcará inviabilizado em função dessa demanda
de 50% presenciais atendendo a legalidade. Ele explicou que acha di cil para qualquer unidade do IFSULDEMINAS
ofertar este curso com a carga horária de 50% presenciais. Eles entendem a questão da legalidade pontuada,
porém, nessa margem o curso ﬁcará inviabilizado. Marcos Cândido explicou que a demanda do curso
regionalmente é muito alta. O pedido de abertura do curso foi para atender uma demanda solicitação da
comunidade externa, mais especiﬁcamente as prefeituras da região do que ao próprio campus. O curso
encontrava-se em “stand by”. Ele entende que seria uma resposta nega va a ser da dada para a comunidade,
porém, dentro da legalidade. Marcos Cândido perguntou se man vessem a votação em termos de câmara para
50% presenciais se seria possível apresentar no CEPE uma alteração da pauta. Dessa maneira, eles fariam uma
consulta mais detalhada até mesmo a outros órgãos maiores. Alexandre Fieno sugeriu uma consulta ao Dr. Dauri
sobre a viabilidade de ofertar como está proposto. Márcia explicou que enquanto o PPC es ver em tramitação
antes de chegar ao Consup ele pode sofrer alterações, porém, sempre fazendo a jus ﬁca va no histórico da
tramitação. João Paulo sugeriu que fosse aprovado o PPC com ressalva e que a defesa sobre os 50% presenciais
fosse apresentado no CEPE. Márcia disse que paralelo a esta sugestão do professor João Paulo, poderá ser feita a
consulta ao Dr. Dauri, ao CNE e a DIREN está à disposição para ajudá-los a elaborar o texto para consulta ao CNE.
Marcos Cândido concordou com as sugestões propostas e solicitou a manifestação do coordenador de curso.
Fabrício disse que se voltasse nesse momento os 50% presenciais estaria já traçando o des no do curso. Que seria
interesse ter mais uma oportunidade para veriﬁcar a possibilidade da manutenção do curso como proposto.
Márcia relatou que pelo entendimento o encaminhamento da CAMEN seria de aprovar com ressalva para que o
curso tenha o mínimo da carga horária presencial de 50%, porém, seriam feitas consultas para veriﬁcar a
possibilidade do curso ser ofertado como está sendo proposto. Fábio disse que seria importante para registro da
votação. Márcia passou para a votação do PPC. Foram 16 votos favoráveis à aprovação com ressalvas, 4 votos a
não aprovação com ressalvas. Márcia comunicou que o PPC Técnico em Vigilância em Saúde será aprovado com
ressalvas para que consultas possam ser feitas. Márcia solicitou ao Marcos Cândido e ao Fabrício para que
elaborem o texto e compar lhem com ela, Fábio e Maria Inês, os quais estão à disposição para as contribuições.
Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na
sequência, não havendo manifestações passou-se para o próximo PPC Cafeicultura EAD, do Campus Muzambinho.
Márcia passou a palavra para o coordenador do curso, informando que o GT DIREN foi o responsável pelas
análises. Marcos Cândido falou em nome do coordenador do curso, professor José Sérgio de Araújo, que se
encontra de licença por mo vo de luto. Ele explicou que o CEAD tentou realizar os atendimentos referentes as
solicitações propostas pelo GT Inconﬁdentes. Porém, algumas solicitações não foram possíveis serem atendidas,
por ser necessário o conhecimento técnico da área. Ele informou ao professor João Paulo, representante do GT
Inconﬁdentes que o coordenador do curso fará os atendimentos das alterações propostas pelo GT. Marcos

Cândido solicitou aos membros da CAMEN que reconsiderasse esta situação neste momento. Marcos Cândido
apresentou o PPC e explicou que o PPC está sendo reformulado para atender a Resolução Consup nº 55/2018, que
dispõe sobre as “Normas Acadêmicas de Cursos da Educação Técnica Proﬁssional de Nível Médio na Educação a
Distância”. Encerrada sua fala, professor Marcos Cândido se colocou à disposição. Márcia em nome dos membros
da CAMEN solicitou que o professor Marcos Cândido transmi sse ao coordenador do curso as condolências e o
sinceros sen mentos por este momento. Márcia passou a palavra para o professor João Paulo, representante do
GT Inconﬁdentes e frisou que do ponto de vista dela o pedido é razoável para o prosseguimento, e que em
seguida solicitaria a permissão aos membros para prosseguir ou não. Professor João Paulo iniciou sua fala
informando que o GT Inconﬁdentes recebeu o comunicado sobre o fato ocorrido com o professor Sérgio e que em
nome do Campus Inconﬁdentes transmi sse ao professor os sinceros sen mentos. Ele concorda que é a situação
plenamente jus ﬁcável e que o GT compreende. Ele explicou que o PPC está bem estruturado e que as
considerações foram apenas de ajustes pontuais nada que fosse impedi vo para o andamento do curso.
Compreende que o coordenador do curso fará as alterações necessárias, assim que possível. Dessa forma, o GT
Inconﬁdentes manifesta-se favorável à tramitação do PPC Técnico em Cafeicultura EAD, do Campus Muzambinho,
com ressalvas, e que as correções que não foram feitas que sejam realizadas e apresentadas ao CEPE. Márcia
agradeceu ao professor João Paulo e indagou aos membros da CAMEN se diante das palavras do professor Marcos
Cândido e do professor João Paulo se viam algum po de impedimento em dar prosseguimento a tramitação do
PPC da forma apresentada até que o coordenador do curso retorne e faça os atendimentos das alterações
propostas. Márcia passou para a votação. O PPC de Cafeicultura EAD foi aprovado com ressalvas com 18 votos
favoráveis, nenhum (0) voto contrário e 2 abstenções. Dessa forma, o PPC Cafeicultura do Campus Muzambinho,
seguirá para o CEPE. Dando con nuidade Márcia disse que os próximos PPCs a serem tramitados seriam do
Campus Pouso Alegre, sendo eles do Curso Técnico em Administração, Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Subsequente e o PPC de criação do Curso Técnico em Design de Interiores subsequente. Márcia passou a palavra
para o coordenador do curso Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente, professor Marcelo Carvalho
Botazzini e informou que o GT Muzambinho foi o responsável pelas análises do PPC. Professor Marcelo deu início
a sua fala agradecendo as contribuições do GT Muzambinho, destacando a importância desta revisão. Ele
informou que todas as alterações solicitadas foram acatadas e que o PPC passou apenas por atualização e
adequações que foram necessárias. O professor Marcelo solicitou que o PPC fosse subme do, porém, solicitou
uma pequena correção a ser feita no PPC em relação a Resolução Consup nº 59/2010, a qual foi atualizada pela
Resolução Consup nº 97/2019, e que no PPC consta ainda a resolução anterior. Solicitou também que se possível
no PPC, na página 31, a re rada da palavra “mínimo”, uma vez que está “o mínimo de 120 horas de estágio” o que
poderia abrir espaço para que o aluno faça mais horas de estágios e que solicite que com estas horas constem em
seu histórico. Márcia passou a palavra ao professor Marcos, representante do GT Muzambinho iniciou sua fala
agradecendo ao coordenador do curso, ponderando sobre as pontuações feitas pelo GT e comunicando que as
alterações propostas pelo GT foram atendidas. Dessa forma, o GT Muzambinho manifesta-se favorável à
tramitação do PPC Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente, do Campus Pouso Alegre. Márcia agradeceu
ao GT Muzambinho e ao professor Marcelo pelo tramitação do PPC. Márcia perguntou aos membros da CAMEN
se haviam considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não havendo manifestações, Márcia
passou para a votação de aprovação. O PPC do Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente foi aprovado com
18 votos favoráveis, nenhum (0) voto contrário e 1 abstenção. Dessa forma, o PPC Técnico em Segurança do
Trabalho Subsequente, do Campus Pouso Alegre, seguirá para o CEPE. Seguindo Márcia passou a palavra para o
coordenador do Curso Técnico em Administração Subsequente, o professor Donize Leandro de Souza,
informando que o GT Poços de Caldas foi o responsável pelas análises. O professor Alexandre tomou a palavra e
explicou que faria apresentação do PPC, uma vez que o coordenador estava par cipando de conselho de classe. O
professor Alexandre informou sobre as alterações feitas no PPC e que todas as sugestões propostas pelo GT Poços
de Caldas foram acatadas. Márcia passou a palavra para Maria Regina, representante do GT Poços de Caldas que
considerou sa sfatórias as adequações realizadas no PPC e que as considerações apontas pelo GT foram
atendidas pelo coordenador do curso. Dessa forma, o GT Poços de Caldas manifesta-se favorável à tramitação do
PPC Técnico em Administração Subsequente, do Campus Pouso Alegre. Márcia agradeceu ao GT Poços de Caldas e
ao professor Alexandre Fieno pela tramitação do PPC. Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não havendo manifestações, Márcia passou para a
votação de aprovação. O PPC Técnico em Administração Subsequente foi aprovado com 20 votos favoráveis,
nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção. Dessa forma, o PPC Curso Técnico em Administração
Subsequente, do Campus Pouso Alegre, seguirá para o CEPE. Seguidamente, Márcia passou a palavra para a
coordenadora do curso Técnico em Design de Interiores Subsequente, a professora Pablyne Sant’Ana Custeli,
informando que o GT DIREN foi o responsável pelas análises do PPC de criação do curso. A professora Pablyne
iniciou sua fala agradecendo as contribuições e destacando a importância da revisão do PPC. Ela explicou sobre a
relevância da criação do curso, mencionado que todas as solicitações propostas pelo GT DIREN foram acatadas.
Márcia falou como representante do GT DIREN, explanando sobre a importância para a comunidade e para a
ins tuição deste curso. Dessa forma, o GT DIREN manifesta-se favorável à tramitação do PPC Técnico em Design
de Interiores Subsequente, do Campus Pouso Alegre. Márcia perguntou aos membros da CAMEN se haviam
considerações a serem feitas em relação ao PPC. Na sequência não havendo manifestações, Márcia passou para a
votação de aprovação do PPC de criação. O PPC Técnico em Design de Interiores Subsequente foi aprovado com
20 votos favoráveis, nenhum (0) voto contrário e nenhuma (0) abstenção. Dessa forma, o PPC Técnico de Design
de Interiores Subsequente, do Campus Pouso Alegre, seguirá para o CEPE. Posteriormente, Márcia passou a
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