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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA

2

E EXTENSÃO - CEPE DO IFNMG. Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de

3

dois mil e quinze, realizou-se a trigésima quinta reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa

4

e Extensão que teve início às nove horas e vinte minutos, sob a presidência da Pró-

5

Reitora de Ensino, a professora Ana Alves Neta, e contou com a participação dos

6

seguintes membros: Charles Bernardo Buteri substituto formalmente constituído do

7

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Paulo César Pinheiro de Azevedo,

8

Pró-Reitor de Extensão, Renato Afonso Cota Silva e Dinamor Chicarelli do

9

Nascimento, representantes dos Diretores de Ensino ou cargo equivalente; Eduardo

10

Souza Nascimento e Vilson Alves Moreira representantes dos Diretores de Extensão;

11

André Felipe Gonçalves Gomes representante dos Discentes e Luciana Cardoso de

12

Araújo representante dos Técnicos Administrativos. A professora Ana Neta

13

cumprimentou a todos e apresentou os pontos: Processos para deliberação: 1)

14

Processo Nº 23414.001037/2015-83 Normas para Oferta de Carga Horária

15

Semipresencial em Cursos Presenciais no Âmbito do IFNMG; 2) Alteração do

16

Regimento da CEPE; 3) Eleições CEPE; 4) Unificação dos procedimentos de avaliação

17

dos cursos técnicos integrados do IFNMG. Ana Cecília, Diretora do Departamento de

18

Cursos Técnicos, apresentou o item 1 da pauta que teve como pareceristas: Rosélia

19

Rodrigues dos Santos, Shirley Mirone Martins Guimarães, Silas Oliveira de Souza, Ana

20

Cecília Mendes Gonçalves e Gabriel Domingos Carvalho. Ana Cecília falou que a

21

possibilidade de atividades não presenciais de até 20% (vinte por cento) da carga

22

horária diária do curso prevista pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação

23

Profissional Técnica de Nível Médio aliada ao aumento de carga horária dos cursos

24

técnicos apresentado pelo novo catálogo Nacional de Cursos Técnicos reforçou a

25

necessidade de discutir essa implantação já trazida como meta no PDI. Diante dessa

26

necessidade a Professora Ramony, Diretora de Ensino da EaD, apresentou essa minuta

27

com a proposta de ofertar disciplinas para alunos dos cursos presenciais na modalidade

28

à distância. Afirmou que a PROEN analisou e não verificou nada que fere a legislação

29

em vigor. Ana Cecília procedeu a leitura dos pareceres e foi realizando as alterações

30

acatadas pela Câmara no texto. A Câmara solicitou maiores detalhes da parte prática

31

como quem acompanharia o aluno, como seriam realizadas as avaliações, de quem seria
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32

a responsabilidade do lançamento de notas, sobre a necessidade de definição de carga

33

horária, qual o papel dos bolsistas, se a instituição possui o suporte tecnológico

34

necessário. Luciana, Membro da CEPE, esclareceu que a EaD trabalha com modelos

35

diferentes, com números diferentes de tutores, que há modelo inclusive sem tutor, que

36

nesse caso não seria o ideal, e que o número máximo de alunos por tutor é de quarenta

37

alunos. Eduardo, membro da CEPE, expôs sua preocupação de que se não houver

38

delimitações no documento os campi utilizem dessa forma de oferta e não resolva os

39

problemas internos relacionados a carga horária docente e disciplinas específicas. O

40

Professor Roberto Marques defendeu que a EaD funciona muito bem, e que o tempo

41

para suas atividades depende do aluno, há alunos que fazem duzentas horas em cem e

42

outros em quatrocentas. Pediu à CEPE um olhar favorável à implantação. A Professora

43

Ana Neta disse compreender os questionamentos mas afirmou que o regulamento

44

apenas institucionaliza o que já está previsto na lei. Sugeriu que a minuta fosse

45

aprovada e que posteriormente, provavelmente na reunião de fevereiro, outra minuta

46

tratando das metodologias seria apresentada pela PROEN e pela EaD a esta Câmara.

47

Ana Cecília sugeriu encaminhar a minuta ao Procurador e disponibilizá-la no participe.

48

A Câmara acatou as sugestões e deliberou que após a consulta ao Procurador e

49

disponibilização no participe o processo Nº 23414.001037/2015-83 que trata das

50

Normas para Oferta de Carga Horária Semipresencial em Cursos Presenciais no

51

Âmbito do IFNMG será encaminhado para apreciação do Colégio de Dirigentes e

52

Conselho Superior. Dando continuidade a Professora Ana Neta justificou que a

53

proposta de Alteração do Regimento da CEPE foi retirado da pauta pois não há tempo

54

hábil para conclui-lo antes das eleições; Jaqueline Pereira Evangelista Sales, membro da

55

Comissão Central, apresentou proposta de cronograma para as eleições, com previsão

56

de publicação do edital dia 25/11 e finalização com homologação de resultados dia

57

23/12. O cronograma para as eleições de docentes e técnicos administrativos 2015

58

da CEPE, foi aprovado. Jaqueline solicitou ainda apoio dos Membros nos campi que

59

não encaminharam a indicação das comissões. A Professora Ana Neta reforçou pedindo

60

esforços de todos os Membros até a data de homologação da eleição. Em seguida a

61

Presidente informou a retirada do quarto item da pauta devido os Membros não

62

terem recebido o documento em tempo hábil para apreciação. Finalizando a Professora
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63

Ana Neta informou que está previsto para trinta e um de março o Fórum Nacional de

64

Pró-Reitores de Graduação-FORGRAD 2016 e que existe grande possibilidade de

65

Montes Claros sediar o evento, caso se concretize o IFNMG necessitará de um empenho

66

muito grande por parte dos campi na organização e participação do fórum. Nada mais

67

havendo a tratar, a Pró-Reitora de Ensino, agradeceu aos presentes e determinou o

68

encerramento da reunião e a lavratura deste termo às doze horas e quinze minutos deste

69

mesmo dia, ocasião em que subscrevi a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será

70

assinada por mim, Jaqueline Pereira Evangelista Sales, secretária, pela Presidente bem

71

como por todos os presentes.
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