
 

 

Síntese 3ª Reunião Ordinária do COEPE da Universidade do Estado de Minas Gerais 
realizada em 24-09-2020. 

Às 14h foi realizada a 3ª Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
sob a presidência da Reitora, Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues. Além da Conselheira 
Presidenta, estiveram presentes os seguintes conselheiros: Thiago Torres Costa Pereira, 
Michelle Gonçalves Rodrigues, Moacyr Laterza Filho,Magda Lúcia Chamon, Frederico 
Thales de Araújo Marto ; Antônio Carlos Marangoni, Jhansley Ferreira da Mata, José 
Cosme Drummond; Josney Freitas Silva Sandra Lúcia Magri Andréia Menezes De 
Bernardi Renato Madureira Silva, Adelino Francklin ; Ana Paula Martins Fonseca; Vânia 
de Oliveira Borges, Kelce de Aguiar, Samuel Ponsoni, Maria José Reis ;Thais Prado 
Vasconcelos Silva,  Rita de Cássia Ribeiro Carvalho, Eduardo Meireles, Lúcia Pompeu de 
Freitas Campos, Luciano Alves Nascimento. Thiago Gechel Kloss, Maria Antonieta 
Teixeira, Frederico Daia Firmiano, Janaína Visibelli Barros; André Amorim Martins 
Lavínia Linhares de Oliveira. Os convidados foram: Mario Ruela Filho, Isabella 
Drummond Oliveira Laterza, Vinicius Fernandes Ormelesi, Nilce Elaine Xiol Gonçalves, 
Jacqueline da Silva Gonçalves, Raoni Bonato da Rocha, Deise Cristina Monteiro, Antônio 
Ferreira de Araújo Júnior. 

A Conselheira Presidenta apresentou a pauta da reunião e a ordem do dia. Na sequência 
foram apreciados os seguintes itens: 

Item 2) Posse dos Conselheiros eleitos: A Conselheira desejou boas vindas e deu posse 
aos seguintes Conselheiros eleitos: Representantes dos Coordenadores de Graduação: 
Adelino Francklin (titular); Ana Paula Martins Fonseca (suplente); Samuel Ponsoni 
(titular); Maria José Reis (suplente), Representantes dos Coordenadores de Stricto 
Sensu: Eduardo Meireles (titular), Lúcia Pompeu de Freitas Campos (suplente), 
Representantes dos Coordenadores de Extensão: Frederico Daia Firmiano (titular); 
Janaína Visibelli Barros (suplente); Representantes dos Coordenadores de Pós 
Graduação Lato Sensu: André Amorim (titular); Bruno Otávio Arantes (suplente).  

1) Apreciação da ata da reunião do COEPE realizada em dezesseis de julho de 2020. A 
ata da 2ª Reunião Ordinária do COEPE foi apreciada e, após alguns ajustes, foi aprovada 
por unanimidade. 

5) Apreciação do PPC de Estética e Cosmética da Unidade de Passos. Relatora: Prof.ª. 
Isabella Drummond Oliveira Laterza. A parecerista destacou que a atual proposta de 
reformulação do PPC apresenta-se bem fundamentada com as legislações vigentes, 
possui uma carga horária de 2.700 horas/aula (h/a), com tempo de integralização de, no 
mínimo 3 anos e no máximo 5 anos, pontuou que as principais alterações realizadas 
buscaram uma flexibilização curricular, bem como uma revisão de bibliografia específica 
que contribua na formação do estudante em sentido mais amplo. Na sequência a 
Professora Rita de Cássia Ribeiro de Carvalho pontuou que na página 17 do PPC, deva  



 

ser considerada também a modalidade de Mestrado Stricto Sensu no seguinte trecho 
“Além de cursos de graduação, a instituição oferta pós-graduação com vários cursos na 
modalidade lato sensu. A unidade possui de projetos de Pesquisa e Extensão. A maioria 
do corpo docente possui mestrado e doutorado”. A Coordenadora do Curso Estética e 
Cosmética da Unidade de Passos, Professora Nilce Elaine Xiol Gonçalves, agradeceu a 
Relatora pela apresentação do parecer, bem como considerou pertinente a colocação 
da Prof.ª. Rita de Cássia Ribeiro de Carvalho. ENCAMINHAMENTO: Aprovação do PPC de 
Estética e Cosmética da Unidade de Passos. VOTAÇÃO: Aprovado por unanimidade 
desde que sejam acatadas as sugestões do Conselho. 

3) Homologação da RESOLUÇÃO COEPE/UEMG Nº 274, DE 24 DE AGOSTO DE 2020 - 
Aprova, ad referendum, a composição do Colegiado do Curso de Ciências Sociais e do 
Colegiado do Curso de Pedagogia na Unidade Acadêmica da UEMG em Barbacena A 
Conselheira Presidenta esclareceu que a Resolução COEPE/UEMG Nº 274, DE 24 DE 
AGOSTO DE 2020 aprovou ad referendum a composição do Colegiado do Curso de 
Ciências Sociais e do Colegiado do Curso de Pedagogia na Unidade Acadêmica da UEMG 
em Barbacena, uma vez que essa  estava de acordo com as regras da RESOLUÇÃO 
COEPE/UEMG Nº 273, que regulamenta a composição e o funcionamento dos 
Colegiados de Curso de Graduação e estabelece normas complementares para a criação 
de Departamentos Acadêmicos na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG. 
Destacou que a Unidade possui autonomia para elaboração do processo de eleição 
do Colegiado. Fez uma breve apresentação acerca do Processo 
SEI Nº 2350.01.0005361/2020-91, no qual foram encaminhados todos os documentos 
pertinentes sobre a composição dos Colegiados dos Cursos de Ciências Sociais e de 
Pedagogia da Unidade de Barbacena. A proposta de homologação da Resolução/COEPE 
nº 274 foi aprovada por unanimidade. 

4) Análise das adequações do PPC do Curso de Pedagogia, modalidade EAD.   Relator: 
Prof. Mário Ruela Filho. O Parecerista, Prof. Mário Ruela apresentou o Projeto 
Pedagógico do Curso Pedagogia – EAD – Licenciatura, a ser oferecido pela Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Belo 
Horizonte. Destacou o papel do PPC para cumprimento na produção e difusão do 
conhecimento, salientando o potencial de atendimento educacional desta modalidade, 
face às diversidades sociais. Pontuou como pontos principais do PPC: Qualificação e 
atualização, em curso de graduação, licenciatura em Pedagogia, os professores efetivos, 
em exercício, na rede pública municipal de Belo Horizonte, que não possuem formação 
inicial; ampliação do repertório didático, pedagógico e cultural dos docentes que já 
atuam na Educação Infantil, proporcionando a ação e a reflexão diante do trabalho 
docente. A proposta do PPC do curso de Pedagogia, modalidade EAD foi aprovada pelo 
Conselho com unanimidade. 

6) Proposta de Resolução para o NDE; Relator: Prof. Vinicius Fernandes Ormelesi. 

 



 

Tendo em vista a determinação da Pró-reitoria de Ensino quanto à necessidade de 
revisar as normas referentes aos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), para realização 
de um estudo comparativo entre várias resoluções sobre os NDEs vigentes nas 
universidades do país, a proposta apresentada pelo Relator tem como finalidade 
substituir a atual Resolução nº 162/2016 do COEPE. Após a apresentação do Relator, 
houve uma ampla discussão e sugestões de alterações para a proposta apresentada. a 
Conselheira Presidenta propôs ao COEPE que as sugestões de alteração da proposta de 
Resolução fossem encaminhadas ao e-mail da Secretaria dos Conselhos, que faria, na 
sequência o encaminhamento ao Relator. A proposta de Resolução para o NDE será 
apresentada no próximo COEPE. 

7) Aprovação calendário acadêmico do 2º semestre de 2020. A Conselheira Relatora, 
Prof.ª Michelle Rodrigues, fez a leitura do parecer onde foi apresentada a seguinte 
proposta: O início do 2º semestre se daria dia 19 de outubro, sendo o período de 19  a 
27 de outubro para renovação de matrícula online de estudantes 
veteranos. As atividades de ensino remoto iniciam-se dia 03 de novembro, sendo o 
período de 03 a 05 de novembro para ajuste de matrícula, rematrícula, trancamento e 
dispensa de disciplinas. O período de 18 a 22 de novembro seria destinado para 
Inscrição, Reopção, Transferência e Obtenção de Novo Titulo 2/2020. No dia 31 de 
março encerra-se o término das atividades de ensino remoto do segundo semestre 
letivo 2020, totalizando cem dias letivos. Destacou que o período de renovação de 
matrícula online de estudantes veteranos foi dividido entre as Unidades Acadêmicas da 
seguinte forma: nos dias 19 a 21 de outubro a renovação seria nas Unidades de 
Carangola, João Monlevade e Passos nos dias 22 a 24 de outubro nas Unidades de 
Divinópolis, Ibirité e Ituiutaba, nos dia 25 a 27 de outubro a renovação seria nas 
Unidades de  Abaeté, Belo Horizonte, Campanha, Cláudio, Diamantina, Frutal, 
Leopoldina, Poços de Caldas e Ubá. O período de 28 a 30 de outubro seria destinado 
para a criação das turmas no teams e moodle. Após uma ampla discussão entre os 
conselheiros optou-se por votação de duas propostas de Calendário: Na primeira 
proposta a retomada do semestre ocorreria dia dezoito de janeiro, 
conforme apresentado pela relatora; na segunda proposta, optou-se pela retomada do 
semestre no dia vinte e cinco de Janeiro. ENCAMINHAMENTO: Aprovação da primeira 
proposta, apresentada pela Relatora com 24 votos; a segunda proposta obteve 3 votos, 
houve 1 abstenção. 

A reunião foi finalizada às 16:45h.  

Secretaria dos Conselhos  

Belo Horizonte, aos 24 de agosto de 2020. 

 

 


