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1 - HISTÓRICO
- A comissão proponente encaminhou o projeto do curso, para análise da
Coordenação do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, em 20/11/2014 (fls.
02-165).
- O professor Marcos Prado Amaral, designado como relator pelo Colegiado do
Programa de Pós-Graduação Lato Sensu, apresentou parecer em 23/04/2015 (fl.
166), indicando a necessidade de correções e complementações.
- Em 16/11/2016, a comissão proponente encaminhou os documentos requeridos
pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu (fls.167-211),
acatando integralmente as recomendações enumeradas pelo relator.
- Por meio da Resolução nº 28/2016-CPPG-LS, de 19/12/2016 (fl. 212), o
Colegiado do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu aprovou o projeto do curso,
encaminhando-o ao Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG).
- Em 12/07/2017, o Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação devolveu o processo à
comissão proponente (fl. 215), para conhecimento do parecer exarado pelo
professor Almir Kazuo Kaminise (fl. 214).
- A comissão proponente manifestou-se em 07/08/2017, para solucionar as
pendências apontadas pelo professor Almir Kazuo Kaminise (fls. 216-220).
- O professor Gustavo Campos Menezes, nomeado como relator do Conselho de
Pesquisa e Pós-Graduação em 06/03/2018 (fl. 221), apresentou duas sugestões
de alteração e recomendou a aprovação do projeto em 05/04/2018 (fl. 222).
- Em 09/05/2018, comissão proponente acatou as recomendações do professor
Gustavo Campos Menezes (fls. 223-224).
- Na reunião realizada em 20/04/2018, o Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação
aprovou a proposta de criação do curso de Administração da Produção e
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Automação Industrial - APAI, conforme formalizado pela Resolução CPPG-012/18,
de 09/05/2018 (fl. 225).
- O processo foi encaminhado para análise do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (CEPE) e distribuído para relato desta Comissão na reunião ordinária
realizada em 04/10/2018.
2 - ANÁLISE DO MÉRITO
A análise da documentação anexada ao presente processo indica que o projeto
pedagógico do curso presencial de Pós-Graduação Lato Sensu em “Administração
da Produção e Automação Industrial – APAI” atende a todos os requisitos
estabelecidos pela Resolução CD-071/08, de 02/06/2008, que aprova o
Regulamento Geral do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu do CEFET-MG.
De maneira geral, o curso está bem contextualizado e caracterizado, seus
objetivos estão claros e a justificativa apresentada demonstra a sua relevância
para as áreas de conhecimento envolvidas.
A estrutura curricular é organizada a partir de módulos de formação, com a
definição coerente das disciplinas componentes de cada módulo e a especificação
de suas respectivas ementas, cargas-horárias, formas de avaliação e
bibliografias específicas. Com relação ao último ponto, sugere-se a inclusão de
obras mais recentes e atualizadas, visto que a quase totalidade do material
indicado é anterior ao ano 2000.
O projeto apresenta a relação nominal dos professores responsáveis pelas
disciplinas, acompanhada de seus respectivos currículos resumidos. São todos
mestres ou doutores do quadro permanente de docentes da Unidade Belo
Horizonte.
O público-alvo e os critérios para a realização dos processos de seleção e
admissão de novos alunos estão bem definidos, assim como o perfil desejado
para os estudantes egressos.
Os procedimentos para a realização das atividades de avaliação didáticopedagógica do curso estão suficientemente descritos e os indicadores de
desempenho considerados foram enumerados.
O projeto assegura aos alunos do curso uma efetiva orientação acadêmica para o
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso, bem como expõe de forma
sucinta os critérios utilizados para a sua avaliação pela banca examinadora.
O texto descreve as instalações físicas que serão efetivamente utilizados. Nesse
caso específico, quando da autorização para abertura de turma, deve-se anexar
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documento da Diretoria de Unidade atestando que não haverá impactos para a
infraestrutura do Campus II nos dias e horários previstos para o curso.
Por fim, o cronograma apresentado garante o cumprimento do disposto no Art.
21 da Resolução CD-71/08, que estabelece a necessidade de conclusão de todas
as atividades didáticas em até 24 meses. Todavia, as datas propostas devem ser
atualizadas, em virtude do longo tempo de tramitação do processo nº
23062.012562/2014-81.
3 - VOTO
Face ao exposto, somos pela aprovação do projeto relatado, após a atualização
das bibliografias básicas e complementares, além da pequena adequação
apontada no cronograma, devolvendo-o à origem para os devidos
encaminhamentos.
_______________________________
Fernando Luzia França
Membro do CEPE

_______________________________
Thiago Guedes de Oliveira
Membro do CEPE
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