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ATA Nº8/2021/CAMEN/IFSULDEMINAS

Aos vinte e três dias do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas, por
meio da plataforma Meet/Google reuniram-se os membros da Câmara de Ensino (CAMEN)
para reunião ordinária, sob a presidência da Diretora de Ensino Márcia Rodrigues Machado
para discutirem a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 18/05/2021. 2.
Propostas de alteração dos Projeto Pedagógico dos cursos: Bacharelado em Educação Física
– Campus Muzambinho, Tecnologia em Gestão Ambiental – Campus Inconfidentes e Técnico
em Administração – Campus Pouso Alegre. 2 . Participaram da reunião os seguintes
membros: Anne Caroline Bastos Bueno – Campus Avançado Carmo de Minas, Tone Vander
Marcílio – Campus Inconfidente, João Paulo Rezende – Campus Inconfidentes, Juliana
Barbosa Neto – Campus Inconfidentes, Andrea Margarete de Almeida Marrrafon – Campus
Poços de Caldas, Ana Clara Willians Correa – Campus Machado, Rejane Barbosa Santos –
Pouso Alegre, Bruno Amarante Couto Rezende – Campus Avançado Três Corações, Fábio de
Assis Pinto – Campus Avançado Três Corações, Mateus dos Santos – Campus Poços de
Caldas, Evane da Silva – Campus Muzambinho, Lílian Vilela Andrade Pinto – Campus
Inconfidentes, Bruna Bárbara Santos Bordini – Campus Passos, Fabiana Lúcio de Oliveira –
Campus Machado, Sabrina Amorim da Silveira – Campus Avançado Carmo de Minas, Carlos
Alberto Fonseca Jardim Vianna – Campus Poços de Caldas, Felippe Augusto Teixeira –
Campus Poços de Caldas, Alexandre Fieno da Silva – Campus Pouso Alegre, Arthemisa
Freitas Guimarães Costa – Campus Avançado Carmo de Minas, Lílian Vanessa Silva –
Campus Avançado Carmo de Minas. Participaram também o coordenador Pedagógico
Institucional, Fábio Machado Ruza e o coordenador do curso d e Tecnologia em Gestão
Ambiental do Campus Inconfidentes Márcio Luiz da Silva. Márcia informa que foram
protocolados três PPCs, no entanto, a coordenação do curso Técnico em Administração –
Campus Pouso Alegre solicitou a retirada do trâmite. A justificativa da coordenação era que
havia uma expectativa de que pudesse ser uma tramitação mais simples, porém de acordo
com a Resolução Consup 044/2017, não foi possível. Dessa forma a coordenação do curso
entendeu que poderiam deixar para uma próxima oportunidade. A tramitação do curso
Bacharelado em Educação Física foi adiada em decorrência do falecimento do professor
João Carlos Teles Ribeiro da Silva, ocorrido durante a madrugada. Ficou em trâmite o curso
Tecnologia em Gestão Ambiental do Campus Inconfidentes. Márcia informa que as
sugestões de correção da ata foram absorvidas e pede aos membros para se manifestarem
sobre a aprovação da ata. A ata foi aprovada. Márcia passou a palavra para o professor
Márcio Luiz, coordenador do curso Tecnologia em Gestão Ambiental. O professor esclarece
que a motivação das alterações propostas ao curso passaram pela alteração de algumas
disciplinas, atualizando ementários a fim de manter o curso alinhado ao mundo do trabalho
e às inovações. O estabelecimento de 20% de carga horária EaD ao curso para torná-lo
mais atrativo ao público-alvo. Implementação da curricularização da extensão. Márcio
esclarece sobre a carga horária do curso, uma vez que ela está acima da carga horária
mínima. Ele informa que essa carga horária visa atender ao CREA. Agradece as
contribuições encaminhadas pelo GT Pouso Alegre que analisou as alterações. Alexandre
informa que o GT é favorável à aprovação das alterações com a ressalva da inclusão da
carga horária da EaD no ementário. Márcio informa que essa ação será feita. Fábio pede a
palavra para levantar alguns pontos: primeiramente, sobre a curricularização da extensão
que não ficou explícito como essa curricularização ocorrerá. Márcio esclarece que a
proposta do curso é que a curricularização ocorra por meio das disciplinas Aplicações e
Tecnologias Ambientais (I a VI) que compõe m uma carga horária de 242 horas ao longo do
curso. Fábio destaca a importância de que o PPC atenda essa legislação e entende que
trata-se de um desafio. Entende que a forma de registro é também algo importante e
sugere que as disciplinas sejam destacadas no texto do PPC. Esclarece que embora a
disciplina tenha um caráter essencialmente prático ainda é necessário que se há outras



disciplinas que se encarregam dessa carga horária elas devem ser destacadas no PPC.
Márcio aceita a sugestão e informa que a disciplina é prática e envolve todos os
professores. Márcia informa que a Proex, juntamente à Proen, criará espaços na instituição
para discussão da curricularização da extensão. Márcia destaca o olhar técnico que se faz
necessário ao PPC quanto à curricularização, em especial às questões de histórico escolar
do estudante e ações da secretaria acadêmica. Márcia sugere que o PPC preveja que os
planos de ensino registrem a curricularização da extensão, com nome da disciplina, carga
horária e metodologia a fim de garantir o registro da curricularização. Fábio destaca que o
curso poderia prever que outras disciplinas pudessem também ter carga horária da
curricularização da extensão. Márcia levanta a questão da carga horária do curso estar
elevada, embora o coordenador já tenha justificado o atendimento ao CREA. Ela pede que
Márcio esclareça isso e informa que há cursos, inclusive no estado de Minas Gerais, com
carga horária menor. Qual a relação do CREA nessa definição da carga horária. Professora
Lílian esclarece que há possibilidade de outras disciplinas realizarem a curricularização da
extensão, para além da disciplina Aplicações e Tecnologias Ambientais. Lílian esclarece que
o NDE e colegiado de curso entendem que boa parte dos estudantes que conseguem se
colocar bem no mundo do trabalho, seja em empresas próprias ou prefeituras, assim como
aqueles que trabalham com consultorias sobre tratamento de efluentes, draga de areia,
outorga do uso das águas, entre outras, que são atividades corriqueiras de um gestor
ambiental, terá necessidade da carteira do CREA, para que possa assinar a ART. Sendo que
a carga horária mínima exigida pelo CREA é de no mínimo 2.400 horas. Lílian informa que
quando o curso fez 10 anos foi feito um levantamento entre os concluintes, com cerca de
cem respondentes e os mesmos indicaram que ter o CREA era importante para eles. Lílian
entende o questionamento feito mas como membro da NDE e colegiado de curso e vice-
coordenadora eles entendem que para atender a expectativa dos estudantes e para que o
curso tenha um diferencial a garantia que o egresso terá o reconhecimento do CREA é
muito importante. Ela deixa claro que eles estão abertos para atender as exigências da
instituição, caso ela julgue que é necessária a redução da carga horária, no entanto, ela
acredita que essa ação não seria proveitosa para o curso. Sabe-se que o curso tem
dificuldade para atrair estudantes e que no segundo processo seletivo, tiveram 38
inscrições e um bom número de matrículas. Ela acredita que essa opção do curso ao colocar
carga horária EaD é uma maneira de tornar o curso mais atrativo. Márcio complementa e
ratifica as palavras da professora Lílian e que manter essa carga horária é o mais
consensual para o curso, mas deixa aberta a questão. O professor defende o curso a partir
de uma compreensão que o curso alcança pessoas que têm poucas oportunidades de se
capacitarem e entende que a instituição cumpre seu papel ao incluir essas pessoas. Ele
destaca que mesmo com a pandemia o curso se manteve, os estudantes conseguiram fazer
estágio e tiveram três estudantes concluintes que foram aprovados em programas
renomados de mestrado e todos com bolsa. Ele acredita que o curso presta o papel
relevante de inclusão dessas pessoas. O desafio da forma do processo seletivo foi grande
pois são pessoas que não fazem ENEM, é um público diferente e é um desafio para a
instituição manter e levar esses estudantes ao êxito. Márcio expressa sua gratidão pela
colaboração de todos desde o campus até toda a equipe da Camen. Márcia esclarece que as
explicações dadas sobre a carga horária são contundentes mas destaca que como gestão é
preciso relembrar que em 2018 ficou estabelecido, por meio de um trabalho intenso da
reitoria, de que os cursos reduzissem as cargas horárias, daí o questionamento feito nesta
reunião. Ela passa para os membros da Camen que se manifestem depois de todas essas
explicações. Anne entende que são os professores que conhecem o curso melhor que
ninguém e que os argumentos são muito bons. Márcia pede a João Paulo para falar sobre a
posição da gestão do campus em relação à questão. João Paulo esclarece que o campus
atuou na redução das cargas horárias dos cursos. Informa que os cursos técnicos estão no
mínimo estabelecido pelo catálogo. Acrescenta que sempre houve por parte da gestão o
respeito aos NDE e colegiados de curso, a partir da compreensão de que são eles que têm
propriedade para defender a carga horária e acredita que a área não encaminharia um
curso com essa carga horária se não houvesse uma justificativa e eles avaliam que as
justificativas são plausíveis o que justificou a tramitação do PPC. Anne sugere que na
divulgação do curso seja destacado o atendimento ao CREA, o que pode ser atrativo para o
público-alvo. Fábio esclarece aos membros da Camen que a carga horária do curso atual é
a mesma do antigo PPC, não houve um aumento nesta proposta. Passou-se para a enquete
de votação, com o seguinte resultado: 15 favoráveis, 0 contrários, 0 abstenção. Nada mais
havendo a ser tratado a reunião foi encerrada.
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