Síntese 6ª Reunião Ordinária do Conselho de Ensino. Pesquisa e Extensão da
Universidade do Estado de Minas Gerais realizada em 23-10-2018.
No dia 23 de outubro de 2018, às 11 horas e trinta minutos, foi realizada a 6ª Reunião
Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão sob a presidência da Reitora, Prof.ª
Lavínia Rosa Rodrigues.
A reunião teve início com a solenidade de posse dos novos conselheiros, composição
2018 a 2021, representantes dos docentes, dos coordenadores de colegiado de pósgraduação stricto sensu, dos coordenadores de curso de graduação, dos coordenadores de
pesquisa e dos coordenadores de extensão. Na sequência, houve a aprovação tácita da ata
da 5ª Reunião Ordinária realizada em 12 de julho de 2018 e a aprovação da pauta com a
inversão de ordem de alguns assuntos.
Inversão de pauta.
5) Apreciação do das alterações no Projeto Pedagógico do Curso de
Especialização em Psicologia do Trânsito na Unidade Acadêmica de
Divinópolis.
Relatora: Prof.ª Nágela Aparecida Brandão.
Foi aprovada a flexibilização do formato de trabalho de conclusão de curso,
podendo ser este elaborado por meio de artigo ou monografia.
6) Apreciação da reformulação no Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas
de Informação da Unidade Acadêmica de Carangola.
Relatora: Prof.ª Vânia de Oliveira Borges.
Aprovado com ressalvas. A relatora fez a leitura do parecer com a análise do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em questão. No parecer apresentado foram
indicados pontos a serem ajustados pela Coordenação do Curso, sendo o voto da
relatora favorável à aprovação desde que os ajustes indicados e discutidos no
COEPE sejam efetuados. Durante a discussão do COEPE, os conselheiros
mencionaram a necessidade alterações no PPC a fim de enriquecer o curso, tendo
em vista as novas demandas do mercado para a área de Sistemas de Informação.
Docentes do curso participaram da discussão da análise do curso, por meio de
videoconferência, e puderam dialogar com o Conselho quanto aos aspectos
apontados no parecer. Considerando os ajustes a serem efetuados, o
encaminhamento votado pelo COEPE foi o de acompanhar o parecer da relatora
pela aprovação do PPC acrescidos os ajustes mencionados em reunião. A
Coordenação deverá devolver o PPC ajustado para a Coordenadoria de Graduação
em até quinze dias.
3) Apreciação das alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado
em Direito da Unidade Acadêmica de Ituiutaba. Relator: Frederico Thales.
Aprovado com ressalvas. O relator fez a leitura do parecer com a análise do
Projeto Pedagógico do Curso (PPC) em questão. No parecer apresentado foram
indicados pontos a serem ajustados pela Coordenação do Curso, sendo o voto do
relator favorável à aprovação desde que os ajustes indicados e discutidos no
COEPE sejam efetuados. A Coordenação do Curso participou da reunião por meio
de videoconferência, podendo, assim, dialogar com o Conselho quanto aos pontos
elencados no parecer. O Coordenador solicitou a inclusão do núcleo de assistência
judiciária gratuita ao núcleo de práticas jurídicas. O Encaminhamento do COEPE

foi o de acompanhar o parecer do relator pala aprovação do PPC acrescidos os
ajustes mencionados. A Coordenação deverá devolver o PPC ajustado para a
Coordenadoria de Graduação.
4) Apreciação do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Gestão
e Conservação da Biodiversidade na Unidade Acadêmica de Carangola.
Relator: Juliano Fiorelini Nunes.
Retirado de pauta. O relator fez a leitura do parecer referente ao tema em questão.
No parecer apresentado foram indicados pontos a serem ajustados pela
Coordenação do Curso, sendo o voto do relator favorável à aprovação desde que
os ajustes indicados e discutidos no COEPE sejam efetuados. Colocado em
discussão a Coordenação solicitou que a proposta fosse revista para verificação
da viabilidade do curso no que se refere aos valores da planilha de execução. O
encaminhamento do COEPE foi o de não votar o projeto do curso e de devolvê-la
à Coordenação do Curso para nova análise.
7) Apreciação do calendário acadêmico referente ao ano de 2019.
Relatora: Prof.ª Michelle Rodrigues.
Retirado de pauta para reformulação da proposta. A Conselheira fez a leitura do
parecer referente ao calendário acadêmico proposto. Após discussões, o
encaminhamento do COEPE foi o de não votar e devolvê-la à Pró reitoria de
Ensino para que as datas de início e término do semestre letivo, bem como o
número de dias letivos fossem verificados. A proposta de Calendário Acadêmico
será votada em próxima reunião do COEPE.
8) Proposta de instituição de fóruns de Cursos.
Apresentação: PROEN.
A Pró reitoria de Ensino apresentou a proposição da instituição de Fóruns de
Curso de Graduação com o objetivo de promover a articulação de cursos de
graduação de áreas afins e de criar o Projeto Pedagógico Institucional – PDI. O 1º
fórum de curso foi realizado na Reitoria da UEMG, nos dias 17 e 18 de outubro,
entre os cursos de Direito da Universidade.
9) Outros Assuntos.
9.1. Demanda Poços de Caldas. A Conselheira Presidente apresentou a demanda
encaminhada pela Direção da Unidade de Poços de Caldas, solicitando a
ampliação de 40 vagas, no turno matutino, para o curso de Pedagogia da Unidade.
Votação: proposta aprovada. Os encaminhamentos posteriores serão levados ao
CONUN e à Câmara de Orçamento e Finanças – COF
9.2. Demanda Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional da
Unidade de Passos. A Conselheira Presidente apresentou a demanda do
Colegiado do curso de Mestrado em Desenvolvimento regional da Unidade de
Passos quanto à solicitação da manutenção das designações dos docentes do curso
de Mestrado para continuidade às aulas do mês de janeiro e fevereiro, com vistas
a finalizar o semestre. A Gestão Superior da UEMG mencionou que a solicitação
será encaminhada à câmara de Orçamento e Finanças e à SEPLAG, contudo
solicita à Coordenação do Curso de Mestrado para que seja organizado o

cronograma do mestrado caso as designações não sejam concedidas para o mês
de janeiro.
9.3. Seminário de Pesquisa e Extensão. A Conselheira Presidente expôs a
necessidade de o COEPE votar a utilização dos recursos do tesouro para a
realização do Seminário de Pesquisa e Extensão 2019 (P&E). Votação: aprovado
por unanimidade.

