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RESOLUÇÃO Nº. 54(B)/CONSEPE/2019
O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do
Centro Universitário de Mineiros, em sua 56ª Sessão
Plenária Extraordinária, realizada em 17 de dezembro
de 2019, com a finalidade de analisar e votar a
reformulação no Projeto Pedagógico do Curso de
Sistemas de Informação do Centro Universitário de
Mineiros, Goiás.

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE do Centro Universitário de

Mineiros, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO, a necessidade de melhorias nas habilidades e competências do

curso de Sistemas de Informação,

CONSIDERANDO que são modificações pontuais que tem como objetivo melhorar a

qualidade na oferta do Curso de Sistemas de Informação, incluindo alterações na

matriz curricular migrando disciplinas técnicas para os primeiros períodos e atendo a

curricularização da Extensão, e

CONSIDERANDO que o Curso agora será oferecido na metodologia de ensino

híbrido, onde a forma de pensar é diferente do convencional. Que nessa modalidade

as aulas e materiais virtuais são intercalados com atividades presenciais e em grupo.

Que as aulas são divididas em interações virtuais e encontros dos alunos com

tutores. Que é um modelo inovador,

RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar a Reformulação no Projeto Pedagógico do Curso de Sistemas de

Informação do Centro Universitário de Mineiros, Goiás:

Modalidade: Bacharelado
Metodologia: Ensino Híbrido
Carga Horária/horas de 60 minutos: 3.030 horas
Carga Horária/aulas de 50 minutos: 3.636 horas
Vagas por turma: 40 vagas
Número de turmas: 2 turmas por ano
Períodos: Noturno e Vespertino aos sábados
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Art. 2º - Fica referendada a aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharel

em Sistemas de Informação que passa a fazer parte desta Resolução como se

nela estivesse escrito.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se

qualquer disposição em contrário.

Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Reunião Extraordinária do CONSEPE, realizada no dia 17 de dezembro de 2019, às

14h30min, na Sala 18 – Bloco I, Erasmo Rodrigues de Souza, Unidade I do Centro

Universitário de Mineiros – UNIFIMES.

Ita de Fátima Dias Silva
Presidente do CONSEPE
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