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- pedagogo

LHISTÓRICO
Em setembro de 2018 o Câmpus Catanduva encaminhou, via Suap, para esta diretoria
o processo

de proposta

ENGENHARIA

DE

de atualização
CONTROLE

E

do

PPC

do CURSO

AUTOMAÇÃO,

DE

com

BACHARELADO
vistas

ao

processo

EM
de

reconhecimento de curso.
A presente análise foi realizada com base nos documentos apresentados no processo
em referência, considerando a legislação, as diretrizes internas e externas do IFSP, bem como
as orientações da Pró Reitoria de Ensino, de acordo com a

Resolução-IFSP nº 10, de 03 de

março de 2020, que define os trâmites para o processo de atualização de cursos superiores.
ILANÁLISE E CONSIDERAÇÕES
As

principais

mudanças

que

foram

propostas

pelo

câmpus

e aprovadas

por esta

Diretoria de Graduação:
-

Atualização do modelo - template do PPC

-

Atualização dos nomes de ocupantes de cargos

-

Explicitação das habilidades e competências do perfil profissional do egresso

-

Readequação dos itens Avaliação da Aprendizagem, Gestão do Curso, Acessibilidade

-

Atualização da bibliografia, inclusive com a inserção de periódicos de referência

HI.VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, e de acordo com a Resolução-IFSP nº 10, de 03 de março de
2020, manifesto-me favoravelmente ao processo de atualização do PPC do curso de Gestão de
Recursos Humanos.
Encaminha-se ao Conselho de Ensino, para deliberação da plenária.
São Paulo, 31 de agosto de 2020
OSMIR PONTES DE ANDRADE
Relator

IV.VOTO DO PLENÁRIO DO CONSELHO

DE ENSINO

À vista do exposto, o Presidente do CONEN,

após aprovação no plenário, manifesta-

se de forma favorável à atualização do Curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e
Automação, Câmpus Catanduva, processo nº 23432.000810.2018-19.

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

Reginaldo Vitor Pereira
Presidente do Conselho de Ensino do IFSP

