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ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E

2

EXTENSÃO - CEPE DO IFNMG, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2017. Aos oito dias

3

do mês de março de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Reitoria, localizada à

4

rua Coronel Luís Pires, nº 202, Centro, Montes Claros – Minas Gerais, realizou-se reunião

5

da CEPE por meio de videoconferência. A Pró-Reitora de Ensino Substituta, Claudilene

6

Campos Farias, iniciou a reunião e solicitou a professora Luciana Gusmão e Souza

7

Narciso, Diretora de Ensino do Campus Montes Claros, que registrasse a ata. Em seguida

8

apresentou o primeiro ponto de pauta: 1) Apreciar a Reestruturação do Regulamento dos

9

Cursos de Graduação do IFNMG; O Diretor de Ensino Superior da PROEN, professor

10

Roberto Marques, relatou o processo de discussão pelo qual o referido Regulamento

11

passou, permanecendo por duas vezes no “Participe”, alertou que a Diretoria de Ensino

12

Superior teve o cuidado de responder a cada contribuição recebida. Houve duas

13

videoconferências com os membros do COEN e demais servidores que quiseram e/ou

14

puderam participar. Salientou ainda que este é um regulamento que foi bastante discutido

15

e que todas as adequações serão contempladas no CAJUÍ. Apresentou um documento

16

recebido neste momento pelo Dr. Gilvan, Procurador Federal do IFNMG, aprovando a

17

minuta. Em seguida passou às ponderações. A professora Flor Murta do Campus

18

Diamantina levantou uma discussão sobre o artigo 31, no qual reza que cabe ao

19

coordenador do curso acompanhar a carga horária semipresencial, tendo em vista que

20

ficaria muito pesado para ele averiguar e acompanhar isso. Paula Francisca, pedagoga da

21

Diretoria de Ensino Superior, disse que o coordenador deve acompanhar e supervisionar

22

todas as atividades e ações das disciplinas ministradas no curso. Professor Roberto

23

Marques ratificou a fala de Paula. A diretora de Ensino do Campus Januária, professora

24

Ivy Daniela parabenizou à PROEN pela difícil missão de se fazer uma revisão do

25

regulamento. Ivy Daniela e Marcos, professor do Campus Pirapora, disseram que a

26

redação do artigo 31 poderia ser melhor a fim de evitar dúvidas. Paula Francisca solicitou

27

sugestões para a reescrita da redação. Claudilene enfatizou que o texto está bem claro,

28

tendo em vista que reza que o “coordenador é o responsável pelo acompanhamento

29

sistemático do cumprimento da carga horária semipresencial”. Roberto Marques destacou

30

que é importante deixar bem claro de quem deve ser as responsabilidades, tendo em

31

vista que a educação semipresencial é uma realidade que em breve irá se concretizar

32

cada vez mais. A professora Flor Murta passou a discutir o artigo 39 e sugeriu que o

33

Plano de Ensino deveria ser discutido anteriormente com o Núcleo Pedagógico e só

34

posteriormente apresentado aos alunos. Paula Francisca justificou que cada campus faz

35

essa ação de uma maneira diferenciada e o fluxo tem essa autonomia. Roberto Marques

36

ratificou. A professora Luciana Gusmão alertou sobre reopção de curso. Disse que,

37

conforme o regulamento, só pode ocorrer reopção de curso dentro do mesmo campus ou

38

por meio de transferência externa, mas que por meio de transferência interna isso não é

39

previsto. Ressaltou que dessa maneira, isso dificulta muito o processo de transferência

40

interna e que seria mais uma opção para diminuir a evasão. Paula Francisca disse que

41

faria uma consulta à servidora Veranilda Lopes, coordenadora do Registro Acadêmico que

42

informou que, segundo a legislação, não há impedimento algum para que o aluno

43

transferindo internamente faça reopção de curso.

44

aprovaram. O professor Charles Butteri retornou à discussão da redação do artigo 31.

45

Após discussão, chegou-se à conclusão que o artigo será reescrito para não deixar

46

dúvidas que o coordenador do curso é quem deverá acompanhar as atividades de EAD

47

como faz nas atividades presenciais. A Diretora de Ensino Técnico, Ana Cecília, passou

48

para o próximo ponto de pauta: 2) Apreciar ateste do Plano de Curso Técnico em

49

Administração Concomitante/Subsequente – Campus Araçuaí. A pedagoga Edilene

50

apresentou o ateste. Passou-se à /discussão. Foi aprovado por unanimidade. Passou-se

51

para o próximo ponto de pauta: 3) Apreciar ateste do

52

Administração Concomitante/Subsequente – Campus Arinos. A Técnica em Assuntos

53

Educacionais, Graça, afirmou que o plano já passou por uma reestruturação em maio de

54

2016 mudando a carga horária mínima e que estava conforme o PROUNIC. Apenas uma

55

disciplina, Introdução à Contabilidade, estava diferente com 40h e o PROUNIC

56

apresentava 80h. Além dessa, houve outras modificações com a finalidade de diminuir a

57

evasão. Graça ainda sugeriu que fosse criado um grupo para discutir o curso tendo em

58

vista que algumas disciplinas estão mais voltadas para o curso superior. Foi aprovado por

59

unanimidade. 4) Apreciar o ateste do Plano de Curso Técnico em Informática Integrado –

60

Campus Arinos. A TAE, Graça, apresentou o ateste. Foi aprovado por unanimidade.

61

Passou-se para o próximo pronto: 5) Apresentar ateste do Plano de Curso Técnico em

62

Manutenção e Suporte em Informática Concomitante/Subsequente – Campus Arinos.

63

Graça afirmou que o PPC já passou pela CEPE, mas os membros fizeram algumas

64

sugestões principalmente em relação às disciplinas de português e de redes. O PPC só

65

foi encaminhado agora para a PROEN para receber o ateste. Os pontos de pauta

66

números 06 e 07 foram retirados da discussão. A professora Ivy sugeriu que o calendário

67

de reuniões da CEPE, encaminhado por e-mail, tivesse algumas datas trocadas, tendo

68

em vista as semanas de feriados. Claudilene afirmou que averiguará e que encaminhará

69

as alterações. Neste momento, a Pró-Reitora Substituta, Claudilene Campos Farias

70

agradeceu a participação de todos e determinou o encerramento desta reunião e a

Colocou-se em votação e todos

Plano de Curso Técnico em

71

lavratura deste termo, ocasião em que subscrevi a presente ata, que após lida e

72

aprovada, será assinada por mim, Luciana Gusmão de Souza Narciso, bem como, por

73

todos os presentes.

