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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus São João Evangelista

Direção Geral
Conselho Acadêmico

 Avenida Primeiro de Junho - Bairro Centro - CEP 39705-000 - São João Evangelista - MG
3334122900  - www.ifmg.edu.br

Ata nº. 002/2018-CA/SJE/IFMG/SETEC/MEC

 

Ata da reunião extraordinária do Conselho Acadêmico do Campus São João Evangelista do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, realizada às dezesseis
horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e dezoito, no Gabinete da Direção. A reunião
foi presidida pelo Professor Tiago de Oliveira Dias, que diante de sua nomeação para
substituir o Diretor Geral e seu substituto nos dias vinte e cinco e vinte e seis de abril deste
ano, atuou como presidente deste conselho durante esta reunião. Estiveram presentes os
membros: Caroline Junqueira Sartori (Representante da Área de Pesquisa), Davi Hagap
Emanuel da Silva (Representante Titular do Corpo Discente), Edmar Geraldo de Oliveira
(Representante Titular do Corpo Docente), Márcia Cristina de Paula Cesário (Representante
da Área de Extensão), Márcia Ferreira da Silva (Representante da Área de Ensino), Márcio
Agostinho de Souza (Representante da Área de Administração/ Planejamento) e Sara
Carolina Pereira Nascimento (Representante Suplente do Corpo Técnico-Administrativo).
Dando início à reunião, Professor Tiago informou que haveria uma nova pauta a ser tratada
na reunião, que se tratava da criação do Curso de Licenciatura em Biologia. Uma Comissão
Responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em
Biologia foi designada em 2017, no entanto devido à imprevisão de novos códigos de vagas
de docentes para compor o curso, as atividades desta comissão não prosseguiram.
 Professor Tiago passou a palavra para o convidado Professor Giuslan Carvalho Pereira,
presidente da comissão mencionada, explanar sobre o assunto, assim como as justificativas
para implementação do curso. Professor Giuslan destacou que diante dos novos códigos de
vagas para docentes que o Campus recebeu, as discussões da comissão haviam sido
retomadas, e que perante o novo fluxo para criação de cursos, a comissão deveria
encaminhar ao Diretor Geral e posteriormente ao Conselho Acadêmico, solicitação de
criação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) para elaboração do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC). As justificativas foram: - Percentual de 20% de vagas para cursos de
licenciatura no Instituto Federal, conforme a lei nº 11.892/2008; - Interesse da região em
curso de Ciências Biológicas, detectado através de uma pesquisa realizada pelos docentes
Kátia e Rodney em 2016; - A demanda de novos docentes é baixa, visto que um professor
afastado para capacitação retornará em 2019 e diante da disponibilização de vaga para
docente da área do curso pretendido; - Ofício da Superintendência Regional de Ensino de
Guanhães que solicita a abertura de cursos nas áreas de Administração, Medicina
Veterinária e Biologia. Em seguida, o presidente deste conselho solicitou que os
conselheiros manifestassem quanto à apreciação da solicitação nesta reunião ou se seria
necessário para a próxima. Os conselheiros sanaram as dúvidas e concordaram com a
solicitação e aprovaram a criação do NDE para elaboração do PPC do Curso de Licenciatura
em Biologia. Dando prosseguimento, as pautas a serem tratadas foram apreciação de
Regulamentos. Primeiramente foi apreciado o Regulamento de Projetos de Ensino;
Professor Tiago solicitou à Professora Márcia Ferreira, sendo presidente do Grupo de
Trabalho responsável por este regulamento, que sanasse as possíveis dúvidas dos demais
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conselheiros, e em seguida realizou a leitura do documento. As dúvidas e sugestões foram:
acrescentar no § 2º do artigo 6º os colaboradores “estagiário” e “funcionário terceirizado”;
no parágrafo único do artigo 9º adicionar que o mandato será de dois anos, com
possibilidade de recondução; alterar “60 (sessenta) dias uteis” para “60 (sessenta) dias” do
artigo 12; a técnica-administrativa Sara Carolina questionou se os cursos de Educação à
Distância (EAD) estavam comtemplados neste regulamento; Professor Tiago mencionou
que sim, pois no regulamento não havia diferenciação de cursos presenciais ou à distância.
O presidente deste conselho solicitou que os conselheiros manifestassem sobre o
regulamento com as modificações, e o mesmo teve aprovação por todos os presentes.
Dando prosseguimento, na pauta seguinte tratou-se do Regulamento de Coordenação de
Laboratórios, sendo convidado para esclarecer as dúvidas o Professor Ivan Costa Ilhéu
Fontan, que esclareceu que este regulamento se baseava em escolher coordenadores dos
laboratórios, e que posteriormente serão elaborados regulamentos de cada laboratório.
Professor Tiago realizou a leitura do regulamento e questionou aos membros se haveria
alguma sugestão. Sara solicitou a adequação do § 1º do artigo 5º, quanto à menção ao artigo
6º, § 1º, sendo correta a menção ao artigo 7º. Os conselheiros solicitaram alteração no artigo
20 e em seu parágrafo único, substituir “Colegiados de Curso” por “Colegiados de área”; e
ainda inserir o Laboratório de Nutrição II no anexo. Após as discussões sobre as alterações,
o Presidente deste Conselho solicitou a votação dos membros que, por unanimidade,
aprovaram o regulamento com as alterações. Nada mais havendo a declarar, o Presidente do
Conselho Acadêmico deu por encerrada a reunião, da qual eu Rosiana de Sousa, lavrei a
presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Rosiana Sousa, Secretária do Conselho
Acadêmico, em 30/04/2018, às 07:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Caroline Junqueira Sartori,
Representante área de pesquisa, em 30/04/2018, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Sara Carolina Pereira Nascimento,
Representante Suplente do Corpo Técnico-Administrativo, em 02/05/2018, às
07:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcio Agostinho de Souza,
Representante da Área de Administração/Planejamento, em 02/05/2018, às 08:55,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Edmar Geraldo de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 02/05/2018, às 15:52, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Tiago de Oliveira Dias, Presidente do
Conselho Acadêmico, em 03/05/2018, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Davi Hagap Emanuel da Silva, Usuário
Externo, em 04/05/2018, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Marcia Ferreira da Silva, Representante
área de ensino, em 04/05/2018, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cristina de Paula Cesario,
Representante área de extensão, em 08/05/2018, às 09:02, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0058695 e o código CRC 9934C638.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus São João Evangelista

 Avenida Primeiro de Junho - Bairro Centro - CEP 39705-000 - São João Evangelista - MG
3334122906  - www.ifmg.edu.br

PORTARIA Nº 106 DE 02 DE MAIO DE 2018

 

Dispõe sobre a designação de
servidores como membros do
Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Curso de Licenciatura
em Biologia do IFMG – Campus
São João Evangelista.

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pela Portaria nº 1329, de 22 de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial da
União de 23 de setembro de 2015, Seção 2, página 19, tendo em vista o Termo de Posse do
dia 24 de setembro de 2015; e considerando a Portaria IFMG nº 475, de 06 de abril de 2016,
publicada no DOU de 15 de abril de 2016, Seção 2, pág.17, retificada pela Portaria IFMG nº
805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho de 2016, Seção 2, pág. 22, e
pela Portaria IFMG nº 1078, de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro
de 2016, Seção 2, pág. 20,

Considerando a Ata nº. 002/2018-CA/SJE/IFMG/SETEC/MEC,

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR os servidores GIUSLAN CARVALHO PEREIRA, Professor de Ensino
Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1752710; ÂNGELA MARIA REIS PACHECO
SANTOS, Técnico em Assuntos Educacionais, Matrícula SIAPE nº 1783905; DANIEL AFONSO
DE MENDONÇA TOLEDO, Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula
SIAPE nº 1210204; FABIANA APARECIDA COUTO, Professor de Ensino Básico Técnico e
Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1132291; GRAZIELE WOLFF DE ALMEIDA CARVALHO,
Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº 1870907; MÁRCIA
FERREIRA DA SILVA, Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico, Matrícula SIAPE nº
2382554; TIAGO DE OLIVEIRA DIAS, Professor de Ensino Básico Técnico e Tecnológico,
Matrícula SIAPE nº 2246882 para, sob a presidência do primeiro citado, constituírem o
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Licenciatura em Biologia.

Art. 2º. Determinar que a presente Portaria seja devidamente publicada no Boletim de
Serviços do IFMG - Campus São João Evangelista.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Jose Roberto de Paula, Diretor Geral, em
02/05/2018, às 08:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Boletim de Serviço Eletrônico em
02/05/2018
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0059854 e o código CRC 8E59DEB0.
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Formulário de Criação de Curso Técnico ou Superior

1. IDENTIFICAÇÃO DO CAMPUS
1.1. Campus: São João Evangelista
1.2. Endereço: Av. Primeiro de Junho, 1043 - Centro, São João Evangelista - MG, 39705-000
1.3. Equipe de Gestão do Campus
Diretoria geral: José Roberto de Paula
Diretoria de ensino: Tiago de Oliveira Dias
Diretoria de pesquisa e extensão: Márcia Cristina de Paula Cesário
Diretoria de administração: Paulo Modesto de Campos
1.4. Eixos Tecnológicos, Cursos Técnicos, Licenciaturas, Tecnólogos, Bacharelados e Pós-Graduações do Campus
Eixo 1: Recursos Naturais
Eixo 2: Ambiente, Saúde e Segurança
Eixo 3: Informação e Comunicação
1.5. Números do Campus
Docentes (efetivos e substitutos): 83 efetivos e 11 substitutos
Técnicos administrativos em educação: 70
Alunos do Campus (presenciais e EaD): 1452

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
2.1. Eixo Tecnológico:
2.2. Curso: Licenciatura em Ciências Biológicas
2.3. Forma de oferta (nível
médio): 
2.4. Modalidade (nível
superior): 

   integrado   subsequente   concomitante 

  bacharelado x  licenciatura   tecnólogo 

2.5. Modalidade: ( x ) presencial  (  ) EAD   (   ) EJA  (   ) outros:
2.6. Ano/semestre pretendido para início da oferta do curso: 2019/1
2.7. Duração do curso em semestres: 8
2.8. Carga horária total do curso: 3380 horas
2.9. Previsão de turno de oferta do curso: noturno
2.10. Número de vagas a serem ofertadas: 40

 

3. JUSTIFICATIVA DO CURSO

De acordo com a Lei nº 11.892/2008, os Institutos Federais têm por objetivos, oferecer cursos de Licenciatura nas áreas de
Ciências e Matemática com um mínimo de 20% de suas vagas ofertadas como transcrito nos trechos da Lei:
Capítulo II
Seção III
Art. 7º Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:
VI - ministrar em nível de educação superior:
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;
Art. 8º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o desta Lei, e o mínimo
de 20% (vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7o.
Na região, foi realizada, entre outubro a dezembro de 2016, uma pesquisa de demanda de cursos superiores realizada com 893
alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio de escolas públicas e privadas nas cidades da região onde o campus está inserido. Dois
cursos de licenciatura foram citados, Educação Física (10% dos entrevistados) e Ciências Biológicas (8% dos entrevistados) (PPC
Administração, 2018). Pensando em aproveitar a estrutura já existente no campus de São João Evangelista, principalmente após
a implementação do Prédio IV (Ciências Agrárias e Ambiental), onde precisaríamos de implantar apenas um laboratório de
Ensino, é mais viável ao campus ofertar o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, noturno, utilizando o Prédio IV mais o
laboratório de Anatomia Humana no Prédio I. Outra vantagem que justifica a abertura do curso, é que a demanda para novos
professores é baixa.
Além do visto acima, o campus recebeu em 2017, o ofício GAB nº074/2017 da Secretaria de Estado da Educação – Minas Gerais,
através da Superintendência Regional de Ensino – Guanhães, que traz um breve histórico da região e salienta a necessidade da
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através da Superintendência Regional de Ensino – Guanhães, que traz um breve histórico da região e salienta a necessidade da
ampliação de ofertas de cursos superiores e solicita ao IFMG – campus São João Evangelista, a única instituição de ensino
superior gratuito na região, a abertura de cursos nas áreas de Administração, Medicina Veterinária e Biologia e cara da
Associação de Municípios da Bacia do Suaçuí (ANEXO).

 

4. OBJETIVOS DO CURSO
 

4.1 Objetivo Geral
Formar licenciados em Ciências Biológicas, habilitados para o ensino de Ciências Biológicas no Ensino Fundamental (6º a 9º
ano) e Biologia no Ensino Médio, mediante aquisição de competências e habilidades relacionadas com o desempenho da
prática pedagógica, preparando-os para o exercício crítico e competente da docência, pautado nos valores e princípios estéticos,
políticos e éticos, estimulando-os à pesquisa, à extensão e ao auto aperfeiçoamento, de modo a contribuir na melhoria das
condições para o desenvolvimento da Educação Básica.
4.2 Objetivos específicos
- Contribuir com a redução da carência de professores para os Ensinos Fundamental e Médio na área de Ciências Biológicas;
- Superar a visão fragmentada na formação dos professores da área de Ciências Biológicas;
- Promover uma formação ampla no sentido de enfrentar os desafios e dilemas da docência;
- Garantir ao egresso o desenvolvimento das competências e habilidades necessárias ao exercício da profissão;
- Promover a articulação teoria-prática de forma a antecipar novas condições para a prática da atividade, com reflexão típica
sobre a dinâmica do contexto, as massivas e contínuas mudanças no desenvolvimento tecnológico e as expectativas e
necessidades dos seres humanos;
- Contribuir com ações de pesquisa e extensão do Instituto, visando à promoção do desenvolvimento regional;
Fornecer os pressupostos básicos, intelectuais e tecnológicos para a compreensão, desenvolvimento e manejo das linguagens e
do processo holístico para a solução de problemas de Ciências Biológicas, no âmbito acadêmico e/ou profissional;
- Promover atividades laboratoriais para os experimentos técnicos, formais e materiais que impulsionem a busca permanente
no recriar de alternativas, usando adequadamente as riquezas materiais e culturais da região, de modo a contribuir ao
desenvolvimento;
- Ampliar a demanda de graduados competentes com formação na área ambiental, uma vez que o campus já conta com um
curso de Pós-graduação Lato Sensu em Meio Ambiente e professores que atuam no curso institucional (Stricto Sensu) Mestrado
Profissional em Sustentabilidade e Tecnologia Ambiental, assim, nossos egressos já teriam opções de verticalização do ensino.
 

 

 

5. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO
O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas pretende formar profissionais que atendam o perfil de formandos descritos no CNE/CES
nº 1.301/2001, em que esses são capazes de ser a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; b) detentor de
adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos
seres vivos, bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações filogenéticas e evolutivas, suas respectivas
distribuições e relações com o meio em que vivem; c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da
conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão
ambiental, tanto nos aspectos técnico-científicos, quanto na formulação de políticas, e de se tornar agente transformador da realidade
presente, na busca de melhoria da qualidade de vida; d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta
profissional por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor científico, bem como por referenciais éticos legais; e)
consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de atuação profissional; f) apto a atuar multi e
interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo; g) preparado para
desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação.
Além disso, nossos egressos deverão: - Dominar os conteúdos disciplinares relativos à docência da Licenciatura em Ciências Biológicas,
bem como aos conteúdos didático-metodológicos e pedagógicos imprescindíveis ao trabalho docente;
Ser capazes de numa abordagem interdisciplinar, propiciada pelos projetos pedagógicos, incentivar nos alunos do Ensino Fundamental
e Médio a criatividade e o gosto pela Ciências Biológicas; Atuar na Gestão Escolar de forma colegiada.

 

      6. ATIVIDADES DE PESQUISA E EXTENSÃO
O campus São João Evangelista, por sua vertente histórica na área de Ciências Agrárias, possui
grande possibilidade de integração com o curso de Ciências Biológicas tanto em projetos já em
execução, como os que utilizam as áreas da fazenda como laboratório, sejam de aplicações das
áreas da botânica ou da zoologia, quanto em projetos idealizados pelos professores da área de
biologia.
Por se tratar de curso de licenciatura existe ainda a possibilidade de integração ao curso de
Licenciatura em Matemática presente no campus em projetos como o PIBID e demais atividades
que envolvam a docência e a formação de professores.
Por fim, atuar como centro de formação continuada para os professores da região também é
intenção e possibilidade de ações extensionistas previstas para o curso.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Reitoria

 Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
  - www.ifmg.edu.br

DESPACHO Nº 16 DE 06 DE JUNHO DE 2018

 

 

 

Assunto: Solicita complementação da documentação referente a processo de criação de
curso

A fim de que esta Diretoria possa dar prosseguimento à análise do processo de criação do
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, solicitamos a complementação da
documentação do curso,  até o dia 07/06/2018. 

A relação dos documentos ausentes encontra-se no Check List anexado ao processo
protocolado sob o nº 23214.001226/2018-35 no Sistema Eletrônico de Informações - SEI. 

Atencisosamente, 

 

 

 

.

Documento assinado eletronicamente por Delaine Oliveira Sabbagh, Diretora de
Legislação e Normas de Ensino, em 06/06/2018, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0081004 e o código CRC 3C9E650E.
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Memorando nº 18/2018/PROAP/Reitoria

Belo Horizonte, 12 de junho de 2018.

Ao: Sr. Carlos Bernardes

     Pró Reitor de Ensino

Assunto: Análise PROAP - SJE

1. O IFMG, através da Pró Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP considera
como fundamental a abertura deste curso, tendo em vista nossa necessidade de
crescimento constante da instituição, sendo necessário parabenizar a direção do
campus por esta atitude desafiadora, neste momento de dificuldades da rede federal.

2. A PROAP se coloca à disposição para as tratativas necessárias para captação de recursos
através das fontes disponíveis como:

Negociações com a SETEC/MEC.
Emendas Parlamentares.
Parcerias com entes privados e públicos.
Orçamento do IFMG.

3. O campus possui capacidade orçamentária para arcar com para as aquisições constantes
do “ANEXO_II___PROJECAO_DOCENTES_E_EQUIPAMENTOS.xls”, e apresenta
disponibilidade de acervo para alcançar os objetivos traçados para o curso.

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por Leandro Antonio da Conceicao, Pró-
Reitor de Administração e Planejamento, em 12/06/2018, às 10:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0084985 e o código CRC 7CA2287D.
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Ata 003/2018 - PRÓ-REITORIAS DO IFMG E
CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA, realizada em 12

de junho de 2018.

Ata da reunião das Pró-Reitorias do IFMG com o campus São João Evangelista, realizada às
quatorze horas do dia doze de junho de dois mil e dezoito, na sala do Colégio de Dirigentes
da Reitoria do IFMG, situada na Avenida Professor Mário Werneck, nº 2590 – Bairro Buritis,
nesta cidade de Belo Horizonte-MG, conforme convocação emitida em oito de junho de
dois mil e dezoito pelo Pró-Reitor de Ensino, Carlos Bernardes Rosa Júnior, em
atendimento ao Artigo 7º, inciso I, da Resolução nº 45/2017 do Conselho Superior, que
dispõe sobre a aprovação do Regulamento para criação de Cursos Técnicos e Superiores do
IFMG, referente ao Processo nº 23214.001226/2018-35. Pauta: Análise do projeto de criação
do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. Foram convocados os Pró-Reitores ou
representantes de todas as Pró-Reitorias do IFMG, o Diretor Geral e Diretor de Ensino do
campus São João Evangelista, bem como os membros do Núcleo Docente Estruturante do
curso. Estiveram presentes na reunião: Carlos Bernardes Rosa Júnior, Delaine Oliveira
Sabbagh (PROEN), Rainer de Paula (PROAP), Reinaldo Trindade Proença (PROEX), Olímpia
de Sousa Marta (PROGEP), Neimar de Freitas Duarte (PRPPG), Tiago de Oliveira Dias (DE
campus), Giuslan Carvalho Pereira, Ângela Maria Reis Pacheco Santos, Daniel Afonso de
Mendonça Toledo, Fabiana Aparecida Couto, Graziele Wolff de Almeida Carvalho, Márcia
Ferreira da Silva (NDE). Carlos Bernardes inicia a reunião agradecendo a presença de todos
e ressaltando a importância da regulamentação do fluxo de criação de cursos para
minimizar problemas futuros no funcionamento e manutenção dos mesmos. Ressalta
também as mudanças feitas no estatuto do IFMG, separando a criação e autorização do
funcionamento de cursos, tornando o processo mais acessível. Parabeniza o campus pela
iniciativa de criar uma licenciatura, tendo em vista a legislação e a pouca oferta existente.
 Explicita a importância dessa reunião e seus esclarecimentos para subsidiar a decisão do
CONSUP. O primeiro ponto questionado pelo Pró-Reitor de Ensino se refere à carga horária
de 3.380 horas, estando acima do mínimo estabelecido, lembrando que as questões
orçamentárias se fazem sobre a exigência mínima de carga horária. Professor Giuslan
responde afirmando que a extensão do conteúdo da área biológica não permite, com
qualidade, permanecer no mínimo. Além disso, já houve um estudo e esforço de
reformulação para limitar o excedente em apenas 10%, frisando que, do total do curso, parte
não consiste em carga horária propriamente dita para o docente, por se tratar de atividades
externas de prática. Carlos Bernardes questionou sobre a oferta de apenas 40 vagas, ao que
Giuslan justificou pela limitação de espaço físico dos laboratórios, cujo excedente
suportável atende apenas aos reprovados. Tiago reafirma que todas as instalações do
campus tem seu mobiliário planejado para 40 alunos, com algumas salas maiores para
disciplinas com reprovação mais recorrente. No entanto, nos laboratórios isso não é
possível. Carlos Bernardes lembra a necessidade de atentar para as taxas de evasão e seu
reflexo na sustentabilidade financeira do campus. Acrescenta as tentativas de conciliação
com a Dinfra entre as necessidades das obras e o que se entende para a qualidade do
ensino. Carlos Bernardes questiona a forma de constituição da matriz, ao que Giuslan
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responde que existe regulamentação do Conselho Federal de Biologia sobre a carga horária
mínima para cada área de conhecimento. Afirma também que tal divisão pode garantir
melhor o atendimento aos conteúdos, proporcionando ao egresso uma formação integral
no campo da biologia. Carlos Bernardes ressalta um pensamento da PROEN de construir
uma diretriz de elaboração das licenciaturas do IFMG referente às disciplinas pedagógicas,
e que posteriormente será compartilhado com o campus. Delaine afirma que já existe um
movimento institucional de construção das licenciaturas de modo compreender e
institucionalizar alguns conceitos relativos à licenciatura e permitir o intercâmbio entre os
campi na oferta de disciplinas comuns no formato EAD. Carlos Bernardes lembra que
alterações eventualmente envolvidas nesse processo estão agora desvinculadas do CONSUP.
Fabiana ressalta a importância da criação do fórum de licenciaturas. Carlos Bernardes
ressalta a qualidade do processo apresentado do ponto de vista do ensino, passando a
palavra para Rainer sobre a questão orçamentária. Rainer ressalta a estrutura de laboratórios
que o campus possui, afirmando que as necessidades de aquisição de acervo estão dentro
das possibilidades do orçamento próprio. Especificamente sobre a importação de um
equipamento, Rainer informa que o processo está aguardando renovação de
credenciamento da Funarbe para prestação de serviço. Reinaldo atenta para o cuidado com
a carga horária dos professores, de modo a incluir também a dedicação às atividades de
pesquisa e extensão. Informa que o processo de curricularização da extensão será iniciado
em breve e que isso já deve ser pensado na elaboração do PPC. Carlos Bernardes lembra a
renovação dos documentos da PROEN, nova instrução normativa e modelo de PPC que
devem ser seguidos na elaboração. Giuslan afirma que esse processo já está adiantado,
seguido por Fabiana que afirma que as ementas já estão praticamente prontas. Olímpia
relembra a distribuição inicial de vagas ressaltando que o campus São João Evangelista teve
o comportamento adequado na gestão de suas vagas, criando a demanda para solicitação
das mesmas, conforme a metodologia aplicada pelo MEC. Lembra que o campus está
completando seu quadro docente agora e precisa conciliar sua oferta futura nesse cenário.
Neimar externa preocupação com a carga horária, considerando que o campus já completou
seu quadro docente e existe grande demanda dos cursos pelos professores biólogos, e o
reflexo disso na produção de pesquisa pelos docentes. Graziele afirma que o grupo de
Biologia tem atentado para isso e alcançado bons resultados. Giuslan afirma que a projeção
de cinco vagas garante uma média de 18 aulas, sendo que três dessas vagas já estão
confirmadas. Neimar atenta para o risco de contar com vagas ainda não confirmadas, ao
que Tiago responde que as três vagas confirmadas garantem o andamento até a metade do
curso e que os processos de aposentadoria que trarão as outras duas vagas estão adiantados.
Neimar alerta para o cuidado na definição dos perfis com vistas à pós-graduação que já se
encontra prevista no PDI. Fabiana ressalta que esse pensamento de verticalização está se
tornando viável agora com a finalização e equipamentos do prédio quatro. Neimar
questiona sobre a inserção de microbiologia no primeiro semestre, ao que Fabiana
responde sobre uma nova visão de integração das disciplinas, seguida por Giuslan sobre
um rompimento com a prática excessiva de pré-requisitos. Carlos Bernardes alerta para os
prazos das próximas etapas do fluxo de criação, inclusive a consulta pública, sendo
explicados por Delaine detalhes do processo contido na Resolução nº 45/2017. Aberta a
palavra e não havendo manifestação de mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às
quinze horas e dez minutos, com a presente ata lavrada por Márcia Soares de Oliveira,
Pedagoga, lotada na Pró-Reitoria de Ensino do IFMG, lida e assinada por todos os
participantes.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Belo Horizonte, 12 de junho de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Soares de Oliveira, Pedagoga, em
12/06/2018, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 

 

 

 
CHECK LIST DO PROJETO INICIAL DE CURSO – SEI 23214.001226/2018-35 

ENCAMINHAMENTO E PREENCHIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO  

 

CAMPUS CURSO MODALIDADE / FORMA DE OFERTA 

São João Evangelista    Ciências Biológicas  Licenciatura 

 

 

CHECK LIST CONFORME RESOLUÇÃO 045/2017 

 

ETAPA I – PROJETO INICIAL DE CURSO 

Item Atendimento Observações 

Memorando com a proposta de criação do 

curso 

☒Apresentou 

☐Não apresentou 

 

 

 

ETAPA II – APROVAÇÃO DO PROJETO INICIAL DE CURSO PELO CONSELHO ACADÊMICO DO CAMPUS 

Item Atendimento Observações 

Convocação do Conselho Acadêmico ☒Apresentou 

☐Não apresentou 

 

Parecer favorável do Conselho Acadêmico ☒Apresentou 

☐Não apresentou 

 

 

ETAPA III – CRIAÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE/ COMISSÃO DE  ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CRIAÇÃO 

DE CURSO 

Item Atendimento Observações 

Ato de constituição do NDE (ou Comissão)  ☒Apresentou 

☐Não apresentou 

 

Identificação do campus (Anexo I)  ☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Identificação do curso (Anexo I)  ☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Justificativa do curso 

(Anexo I)  

☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Objetivos do curso (Anexo I) ☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Perfil profissional do egresso (Anexo I) ☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 
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☒Não apresentou processo  

Atividades de pesquisa e extensão (Anexo I)  ☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Desenvolvimento institucional (Anexo I) ☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Referencial bibliográfico para a elaboração 

do projeto (Anexo I) 

☐Apresentou 

☒Não apresentou 

Não está disponível o Formulário de 

Criação de Curso para visualização no 

processo  

Organização curricular  

 

☐Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☒Não apresentou 

  

Descrição do corpo docente 

 

☒Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☐Não apresentou 

 

Descrição Acervo Bibliográfico – (Anexo II – 

planilha Acervo bibliográfico)  

☒Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☐Não apresentou 

 

Descrição dos laboratórios 

(Anexo II – Planilha infraestrutura –

equipamentos) 

☒Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☐Não apresentou 

 

Previsão orçamentária para atender às 

demandas do curso (Anexo III – Planilhas: 

Simulador Orçamentário I, Parâmetros, Pesos 

dos Cursos. Simulador Orçamentário II )  

☒Apresentou 

☐Apresentou parcialmente 

☐Não apresentou 
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