
Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

Regulamento para Criação, Reestruturação, Desativação Temporária e Extinção
de Cursos do IFNMG

Considerando a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996; a Lei n.º 11.892, de 29 de dezembro de
2008; o Regimento Geral do IFNMG; o Regimento da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE)  do IFNMG; os  Regimentos  Internos  dos  campi do  IFNMG e o  Regimento  interno da
Reitoria quanto às competências de seus órgãos colegiados, resolve-se regulamentar e fixar normas
e procedimentos para a Criação, Reestruturação, Desativação Temporária e Extinção de Cursos do
IFNMG.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º No presente Regulamento, serão adotados os termos, documentos e procedimentos a seguir
definidos:
I-Comissão de Criação, de Reestruturação de Curso ou  de Extinção de Curso: é a comissão
responsável por operacionalizar no  campus todos os trabalhos relativos à criação ou extinção de
curso  e à reestruturação de um PPC;
II-Projeto Pedagógico do Curso (PPC): é o documento que consubstancia a proposta educativa
para um curso, contemplando a definição de parâmetros para a ação educativa e enunciando os
propósitos, as diretrizes e os procedimentos a serem adotados para a formação de profissionais em
uma determinada área do conhecimento;
III-Ateste: é  o  formulário  disponibilizado no Anexo I  do presente  Regulamento,  que  reúne os
parâmetros legais e regulamentares para a análise do PPC e do processo de criação de curso ou
reestruturação de PPC, a ser apreciado e preenchido pelos setores definidos no inciso V, no artigo 5º
deste regulamento;
IV-Parecer: é o formulário disponibilizado no Anexo II do presente Regulamento, que apresenta
análise especializada, por parte de servidores, do PPC e do curso a ser criado/reestruturado.
V-Avaliação  in  loco das  condições  gerais  para  a  implantação  de  curso  superior:  é  um
procedimento baseado na Avaliação in loco promovida pelo Ministério da Educação (MEC) para a
autorização1 de Curso de Graduação, que a Reitoria organiza e operacionaliza presencialmente no
campus, com vistas a analisar as condições de implantação de novo curso em conformidade com os
critérios utilizados pelo MEC; para tanto, é utilizado o Instrumento de Avaliação para criação de
Cursos de Graduação  do IFNMG, disponibilizado no Anexo III do presente regulamento;
VI-Anexo IV2 Sistematiza os elementos da Estrutura Curricular e do Projeto Pedagógico de Curso

1  O instrumento  de avaliação  in loco  utilizado para a  implantação de novos cursos no IFNMG é baseado no
Instrumento  de Avaliação de Cursos de Graduação presenciais e a distância / Autorização MEC/Inep.

2  Trata-se de anexo que orienta a construção e estruturação do projeto pedagógico de Cursos da Educação 
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de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
VII- Anexo V3  Sistematiza os elementos da Estrutura Curricular e do Projeto Pedagógico de Curso
de Graduação;
VIII- Anexo VI – Relatório de viabilidade do curso,  conforme o inciso III,  do artigo  7º  deste
regulamento.
IX-Anexo VII – Desativação Temporária, conforme o inciso I do artigo 30 deste Regulamento;
X-Anexo VIII – Reabertura de Curso, conforme o inciso I do artigo 35 deste Regulamento;
XI-Anexo IX – Extinção de Curso, conforme o inciso I do artigo 41 deste Regulamento;
XII-Anexo X - Relatório de Inviabilidade do Curso, conforme o inciso IV do artigo 28 e inciso III
do artigo 41 deste Regulamento;
§ 1º A comissão de que trata o inciso I deste artigo será designada por portaria da Direção-Geral do
campus e composta por:
a)  docentes da área específica e do núcleo básico;
b)  membros do Núcleo Pedagógico; 
c) outros servidores envolvidos no curso, a critério do campus.
§ 2º Compete à Comissão de Criação ou Reestruturação de Curso :
a) Operacionalizar e gerir no  campus todos os trabalhos relativos à criação ou reestruturação do
curso que lhe forem atribuídos por este Regulamento;
b) A redação conjunta do PPC, articulando toda a comunidade acadêmica e/ou escolar, observando
o inciso VI ou VII do artigo 1º deste regulamento, conforme o curso; 
c) A redação conjunta do Relatório de Viabilidade do Curso de que trata o inciso III, do artigo 7º
deste regulamento.
§ 3º É obrigatório o registro nominal da presença dos membros da Comissão de Criação ou de
Reestruturação de Curso nas reuniões de elaboração do PPC e Relatório de Viabilidade do Curso.
§ 4º  A Avaliação in  loco  referida  no  inciso V deste  artigo será realizada por  comissão técnica
instituída pelo Reitor do IFNMG e composta preferencialmente por 1 (um) servidor da Pró-Reitoria
de  Ensino  com  formação  pedagógica  e  por  2  (dois)  professores  dos  campi do  IFNMG  com
formação específica na área do curso a ser implantado.
§ 5º A Avaliação in loco gerará relatório de avaliação equivalente a uma ata, constando o nome dos
participantes da(s) reunião(ões) e os principais aspectos pontuados durante a avaliação in loco que
deverá ser assinado e incluso ao processo de criação de curso.
§  6º As  despesas  originárias  da  realização  da  Avaliação in  loco  serão  de  responsabilidade  do
campus/Centro  de  Referência  em  Formação  e  Educação  a  Distância  (CEAD)  que  pretende
implantar o curso de graduação.

Profissional Técnica de Nível Médio. 
3 Trata-se de anexo que orienta a construção e estruturação do projeto pedagógico de Cursos de Graduação.
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CAPÍTULO II

DA CRIAÇÃO DE CURSOS

Art. 2º Para os fins deste regulamento entende-se por Criação de Curso a proposta de implantação
de um curso ainda não ofertado no campus proponente do curso. 
Art. 3º Ao propor a criação de um curso presencial ou a distância, sem fomento externo, a unidade
encaminhará o processo de criação para a Pró-Reitoria de Ensino do IFNMG, no prazo mínimo de
100 (cem) dias antes da data definida para publicação do edital do processo de ingresso para o curso
a ser criado, conforme cronograma da Comissão Permanente de Concursos  (COPEC).
Parágrafo Único. Os cursos ofertados na metodologia de Educação a  Distância,  com fomento
externo, não se submeterão às regras deste regulamento

Art. 4º  Somente obedecerão às regras deste Regulamento os cursos ofertados na metodologia de
educação a distância de forma regular.

Art. 5º Na proposição da criação de cursos devem ser observados os seguintes trâmites e prazos:
 I – Instituição da comissão de criação de curso referida no inciso I do artigo 1º;
II-Ampla realização de audiências públicas e reuniões com a comunidade acerca da implantação do
curso, com respectivo(s) registro(s) em ata;
III-Elaboração do Relatório de Viabilidade do Curso (Anexo VI) pela comissão;
IV-Construção conjunta do PPC, com registro em ata das reuniões realizadas para esse fim;
V-Preenchimento  do  Ateste  (Anexo  I)  deste  Regulamento,  referente  à  matéria  do  PPC,  pelos
seguintes setores do campus:
a) Núcleo Pedagógico;
b) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Biblioteca;
c) Departamento ou Coordenação de Pesquisa;
d) Departamento ou Coordenação de Extensão.
VI-Apreciação formal, por meio de parecer e/ou ata, do processo de criação pelo Conselho Gestor
do campus, quando houver;
VII-Criação do processo no SEI,  pelo  campus,  contendo os documentos  I  a  V do artigo 7º   e
encaminhamento para o respectivo Departamento de Ensino na Reitoria;
VIII-No caso de cursos superiores, caberá ao  respectivo Departamento de Ensino na Reitoria, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento do processo:
a) providenciar a instituição, em se tratando dos cursos de graduação, da Comissão de Avaliação in
loco, disposto no  §  4º do artigo 1º;
b) promover a realização da Avaliação in loco, ressalvado o disposto no § 6º do artigo 1º;
c) inserir resultado final da Avaliação in loco via SEI; 
IX-Caberá ao respectivo Departamento de Ensino na Reitoria, no prazo de 20 (vinte) dias a contar
do recebimento do processo:
a) emitir parecer técnico-pedagógico e solicitar pareceres externos, cujo prazo de elaboração será de
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10 (dez) dias a contar da data da solicitação;
b) anexar ao SEI o relatório da Comissão de Avaliação in loco, os pareceres externos e o  parecer
técnico-pedagógico  do Departamento;
c) enviar o processo ao  campus, via SEI, constando ofício do departamento deferindo o PPC ou
solicitando adequações; 
X-No caso de haver  necessidade de adequações,  caberá ao campus,  no prazo de 10 (dez)  dias
contados do recebimento do processo:
a) realizar os ajustes no PPC e/ou justificar o não acatamento dos apontamentos constantes nos
pareceres;  anexando  ao  processo  relatório  informando  acatamento  ou  justificativa  ao  não
atendimento e nova versão do PPC na qual conste as adequações;
b) reencaminhar ao respectivo departamento na Reitoria, para análise final. 
XI-O respectivo departamento na Reitoria anexa ateste final ao processo e o retorna ao campus, no
prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do processo;
XII-O campus encaminha o processo, via SEI, para a CEPE, constando ofício que detalhe o mérito,
observando os procedimentos e prazos regimentais daquela câmara.

Art.  6º A proposta  de  criação de  cursos  será  formalizada  via  processo,  interposto  no  Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), pela unidade  interessada em ofertar o curso.

Art.  7º Para  interposição  aos  órgãos  colegiados  competentes,  constará  no  processo,
obrigatoriamente, os seguintes documentos:
I-Portaria que instituiu a comissão referida no inciso I do artigo1º;
II-Ata(s), dentre outros documentos, referente(s) à(s) audiência(s) pública(s) realizada(s) junto à
sociedade e às reuniões da comissão para construção do PPC; 
III-Relatório de Viabilidade do Curso (Anexo VI) emitido pela comissão acerca da pertinência e
relevância do curso, ressaltando a viabilidade deste, sob os aspectos de:
a) existência de demanda para área/curso a ser ofertado;
b) adequação do curso às demandas do mundo do trabalho e  com os Arranjos Produtivos Locais
(APLs);
c) identificação do campus com o curso;
d) disponibilidade de profissionais, de estrutura física e de recursos materiais para desenvolvimento
e manutenção das atividades do curso.
e) fundamentação do critério para o número de vagas a ser oferecido.
IV-Projeto Pedagógico do Curso (PPC);
V-Ateste (Anexo I), preenchido por:
a) Núcleo Pedagógico;
b) Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Biblioteca;
c) Departamentos ou Coordenações de Pesquisa do campus;
d) Departamentos ou Coordenações de Ensino do campus;
e) Departamentos ou Coordenações de Extensão do campus.
VI-Pareceres (Anexo II), emitidos por profissionais especializados, conforme o caso;
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VII-Relatório da Comissão de Avaliação in loco (Anexo III) deste Regulamento  para cursos de
graduação, exceto para cursos a distância via programa governamental.
Parágrafo único. O PPC deve estar em conformidade com as normas legais e regulamentares,
Diretrizes Curriculares do curso ou nível de ensino, e pautar-se, em sua estrutura, pelos anexos IV
ou V, referidos nos incisos VI e VII, do artigo 1º deste regulamento, conforme o caso.

Art. 8º O processo de criação de curso somente será submetido à apreciação dos órgãos colegiados
do IFNMG se constituído conforme o descrito neste Regulamento.

Art. 9º As unidades são as responsáveis pela apresentação do processo de criação de curso junto à
CEPE, devendo promover, no dia, local e horário agendados, o comparecimento do(s) servidor(es)
que fará(ão) a apresentação, cabendo aos respectivos Departamentos da Pró-Reitoria de Ensino a
apresentação nos Órgãos Colegiados Superiores.

Art. 10  Após apreciação da CEPE, caso sejam recomendadas alterações, o processo retornará ao
campus, que deverá observar o prazo regulamentar para reapresentar o processo e o PPC à CEPE ou
aos Departamentos da Pró-Reitoria de Ensino, conforme deliberação da CEPE, com as alterações
solicitadas

Art. 11 A apreciação do processo pelo Colégio de Dirigentes (CODIR) e pelo Conselho Superior
(CONSUP) está condicionada à devolução do processo de criação acompanhado dos apontamentos,
caso houver, feitos pela CEPE e do PPC reformulado.
§ 1º As ressalvas e alterações determinadas pelo CONSUP deverão ser acatadas pelo campus com
base no registro em ata da reunião.
§ 2º Caso o processo de criação de curso seja aprovado com ressalvas, a Resolução de aprovação
será  emitida  somente  após  o  campus  encaminhar  a  versão  corrigida  do  PPC  à  Secretaria  do
CONSUP,  conforme  os  trâmites  estabelecidos  para  o  envio,  publicação  e  arquivamento  de
documentos, a serem apreciados pelos Órgãos Colegiados  Superiores do IFNMG.

Art. 12 Autorizada a criação do curso pelo CONSUP, o processo será finalizado no SEI.

Art. 13 O Diretor de Ensino do campus  providenciará, no prazo máximo de até 10 (dez) dias, a
publicização da versão aprovada do PPC e da Resolução de aprovação no site  institucional;  e,
encaminhará  estes  mesmos  documentos,  via  SEI,  ao  Procurador  Educacional  Institucional  na
Reitoria,  ao  Pesquisador  Institucional  no  campus,  à  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de
Registros Escolares ou Acadêmicos e à Coordenação do referido Curso.
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CAPÍTULO III

DA REESTRUTURAÇÃO DE PPC

Art. 14  Entende-se por Reestruturação de PPC qualquer alteração feita em um projeto aprovado
pela CEPE.
Parágrafo único. Toda e qualquer alteração, por menor que seja,  tem a obrigatoriedade de ser
aprovada pela CEPE.

Art.  15 O  campus deverá  interpor  processo  no  SEI  contendo  o  PPC  anterior  e  o  alterado,
acompanhados de ofício que detalhe o mérito e explicite, de forma clara e pontual, as alterações
realizadas, mencionando as páginas do PPC que sofreram modificações.
Parágrafo único. O processo de reestruturação de curso será encaminhado pelo campus no prazo
mínimo de 40 (quarenta)  dias de antecedência em relação à data  de convocação da reunião da
CEPE, a fim de que haja tempo hábil para a realização dos procedimentos cabíveis e posterior
envio, conforme prazos e procedimentos da CEPE.

Art. 16 O processo será encaminhado a Pró-Reitoria de Ensino, que o distribuirá ao  Departamento
responsável. 

Art. 17 Na proposição de restruturação de PPCs, devem ser observados os seguintes trâmites:

I-Instituição da Comissão de Reestruturação de PPC referida no inciso I do artigo 1º;
II-Reestruturação conjunta do PPC, com registro em ata das reuniões realizadas para esse fim;
III-Criação do processo no SEI, pelo  campus, contendo os documentos I a IV do artigo 19 deste
regulamento e encaminhamento para o respectivo Departamento de Ensino na Reitoria;
IV-Caberá ao respectivo Departamento de Ensino na Reitoria, no prazo de 20 (vinte) dias a contar
do recebimento do processo:
a) emitir parecer técnico-pedagógico e solicitar pareceres externos, quando necessário, cujo prazo
de elaboração será de 10 (dez) dias a contar da data da solicitação;
b) anexar ao SEI, os pareceres externos, quando necessário, e o  parecer  técnico-pedagógico  do
Departamento;
c) enviar o processo ao  campus, via SEI, constando ofício do Departamento deferindo o PPC ou
solicitando adequações; 
V-No caso de haver necessidade de adequações, caberá ao campus,  no prazo de 05 (cinco) dias
contados do recebimento do processo:
a) realizar os ajustes no PPC e/ou justificar o não acatamento dos apontamentos constantes nos
pareceres;  anexando  ao  processo  relatório  informando  acatamento  ou  justificativa  ao  não
atendimento e nova versão do PPC na qual conste as adequações;
b) reencaminhar ao Departamento respectivo na Reitoria, para análise final deste. 
VI-O Departamento respectivo, na Reitoria, anexa ateste final ao processo e o retorna ao campus,
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no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento do processo;
VII-O campus encaminha o processo, via SEI, para a CEPE, constando ofício que detalhe o mérito,
observando os procedimentos e prazos regimentais daquela câmara

 Art. 18 A proposta de reestruturação do PPC será formalizada via processo, interposto no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), pela unidade  interessada.

Art.  19 Para  interposição  aos  órgãos  colegiados  competentes,  constará  no  processo,
obrigatoriamente, os seguintes documentos:
I-Portaria que instituiu a comissão de reestruturação referida no inciso I do artigo1º;
II-PPC anterior;
III-PPC reestruturado;
IV-Ofício apontando a alterações realizadas no PPC.

Art. 20 As alterações no PPC serão submetidas à apreciação e aprovação da CEPE.

Art. 21  Nos casos em que as alterações provocarem mudanças nas vagas ofertadas nos cursos de
graduação, o PPC deverá ser apreciado pelos Órgãos Colegiados Superiores.

Art.  22  Alterações  no  PPC somente  poderão  vigorar  em turmas  ingressantes,  salvo  casos  de
migração previstos nos Regulamentos de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
e de Graduação.
Art.  23 Autorizada, a reestruturação do PPC, pela CEPE ou CONSUP, o processo será finalizado
no SEI.

Art.  24 O Diretor de Ensino do campus  providenciará,  no prazo máximo de 10 (dez) dias,  a
publicização da versão aprovada do PPC e da Resolução de aprovação no site  institucional;  e,
encaminhará  estes  mesmos  documentos,  via  SEI,  ao  Procurador  Educacional  Institucional  na
Reitoria,  ao  Pesquisador  Institucional  no  campus,  à  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de
Registros Escolares ou Acadêmicos e à Coordenação do referido Curso.

CAPÍTULO IV

DA DESATIVAÇÃO TEMPORÁRIA CURSOS

Art. 25  Por Desativação Temporária de Curso, entende-se a interrupção temporária da oferta de
vagas para cursos técnicos ou superiores no IFNMG.

Art. 26  Não será concedido o trancamento de matrícula para cursos em processo de desativação
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temporária ou extinção.

Art. 27  O  campus garantirá aos discentes regularmente matriculados a conclusão do curso, nos
termos da legislação vigente e das normas regulamentares do IFNMG, nos casos de desativação
temporária ou extinção.

 Art. 28 A proposta de desativação de cursos será formalizada via processo, interposto no Sistema
Eletrônico de Informações (SEI), pela unidade interessada em desativar temporariamente o curso.

Art. 29 O processo de solicitação de desativação temporária de oferta de novas turmas no âmbito de
um curso deve pautar-se pelas orientações abaixo:

I-A solicitação partirá da Coordenação do curso, com a participação  do Colegiado de Curso e da
Direção de Ensino.
II-A desativação temporária de cursos no IFNMG implica a realização das seguintes etapas: 
a) interposição de processo;
b) análise e decisão sobre a desativação temporária de curso;
c) arquivamento do processo.

Art. 30 O processo de desativação temporária devem ser observados os seguintes trâmites:
I-Criação  do  processo  de  solicitação  de  desativação  temporária  na  plataforma  SEI,  pelo
coordenador de Curso, com a participação da Direção de Ensino;
II-Submissão da proposta à apreciação e parecer do NDE, quando se tratar de cursos graduação;
III-Deliberação do Colegiado de Curso (para todos os cursos) do Processo encaminhado pelo NDE,
quando se tratar de cursos superiores;
IV-Apreciação e parecer do Conselho Gestor do campus;
V-Apreciação da CEPE quanto à aprovação da desativação temporária;
VI-Caso  o  pedido  seja  deferido,  após  a  emissão  de  Resolução  da  CEPE  o  curso  será
temporariamente desativado, nos termos do art. 25.
§ 1º A desativação temporária terá validade de até 2 anos a contar da data indicada para seu início.
Após esse período o campus deverá interpor Processo com a solicitação de Extinção do curso ou
apresentar proposta para sua reativação.
§ 2º Demais procedimentos relativos aos prazos e trâmites para apreciação do Processo na CEPE
observarão seu Regimento próprio.

Art. 31 O Processo de desativação temporária de curso será instruído pelos seguintes documentos:
I-Anexo VII – Desativação temporária;
II-PPC do curso a ser desativado;
III-Resolução que autorizou a criação do curso;
IV-Anexo X - Relatório de Inviabillidade do curso contendo:
a) justificativa e fundamentos que motivam a desativação temporária do curso;
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b) resultados favoráveis e desfavoráveis que poderão ser obtidos a partir da suspensão da oferta de
novas turmas do curso;
c)  comprovação  de  que  a  oferta  do  curso  tornou-se  inviável  do  ponto  de  vista  educacional  e
institucional;
d) minuciosa descrição do diagnóstico de turmas em curso e de como serão atendidos os discentes
em curso;
e)  proposta  de aproveitamento da infraestrutura,  máquinas,  equipamentos,  ferramentas  e  acervo
bibliográficos utilizados no curso;
f) proposta de aproveitamento dos servidores que atuam no curso a ser temporariamente desativado.
V-Todos os pareceres e Atas do NDE, quando se tratar de cursos de graduação, Colegiado de Curso
e Conselho Gestor, sobre a matéria.

Art.  32 Autorizada  a  desativação temporária  temporária  do  curso  pela  CEPE,  o  processo  será
finalizado no SEI.
Art.  33  O Diretor  de Ensino do campus  providenciará,  no prazo máximo de 10 (dez)  dias,  a
publicização da Resolução da Desativação Temporária no site institucional; e, encaminhará este
mesmo documento, via SEI, ao Procurador Educacional Institucional na Reitoria, ao Pesquisador
Institucional  no  campus,  à  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de  Registros  Escolares  ou
Acadêmicos e à Coordenação do referido Curso.

CAPÍTULO V

DA REABERTURA DE CURSOS

Art. 34 Entende-se como reabertura de oferta de novas turmas de um dado curso, a autorização de
ingresso de novas turmas para o curso, desde que sanados os motivos que levaram à sua suspensão. 
§ 1º A reoferta do curso atenderá aos interesses do IFNMG.
§ 2º O processo de reativação de curso seguirá os mesmos trâmites do processo de reestruturação de
PPC;
§ 3º A solicitação partirá da Coordenação do curso, com a participação do Colegiado de Curso e da
Direção de Ensino.

Art. 35  Para que o  campus volte a ofertar o curso desativado temporariamente, deverá interpor
processo de reativação do curso, que será instruído pelos seguintes documentos:
I-Anexo VIII – Reabertura de Curso;
II-Apresentação da proposta de readequação ou at
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ualização do PPC;
III-Resolução de criação e de suspensão de oferta de novas turmas do curso;
IV-Justificativa  e  fundamentação  que  motivam  a  reabertura  do  curso,  a  partir  daqueles  que
embasaram a sua desativação temporária, de modo a evidenciar sua superação;
V-Descrição da situação atual dos estudantes do curso (se existir);
VI-Disponibilidade de servidores docentes para atuarem no curso;
VII-Condições da infraestrutura laboratorial para o funcionamento do curso;
VIII-Condições do acervo bibliográfico disponível (quantitativo) para o funcionamento do curso.
IX-Todos os pareceres e Atas do NDE, quando se tratar de cursos superiores,  Colegiado de Curso e
Conselho Gestor, sobre a matéria.

Art. 36 Autorizada a reabertura do curso pela CEPE, o processo será finalizado no SEI.

Art.  37  O Diretor  de Ensino do campus  providenciará,  no prazo máximo de 10 (dez)  dias,  a
publicização do PPC e da Resolução de Reabertura do Curso no site institucional; e, encaminhará
este  mesmo  documento,  via  SEI,  ao  Procurador  Educacional  Institucional  na  Reitoria,  ao
Pesquisador Institucional no campus, à Coordenação/Coordenadoria/Núcleo de Registros Escolares
ou Acadêmicos e à Coordenação do referido Curso.

CAPÍTULO VI

DA EXTINÇÃO DE CURSOS

Art. 38 Por extinção de curso, entende-se a interrupção definitiva da oferta de vagas para cursos no
IFNMG.

Art. 39   Para Solicitação de Extinção de Curso deve ser observado o prazo de dois anos após o
início da sua desativação temporária.

Art. 40 Na proposição de extinção de curso devem ser observados os seguintes trâmites:
I-Instituição da Comissão de Extinção de curso referida no inciso I do artigo 1º;
II-Ampla realização de audiências públicas e reuniões com a comunidade acerca da extinção do
curso, com respectivo(s) registro(s) em ata;
III-Elaboração do Relatório de Inviabilidade do Curso (Anexo X) pela comissão, contendo:
a) justificativa e fundamentos que motivam a extinção do curso;
b) resultados favoráveis e desfavoráveis que poderão ser obtidos a partir da extinção do curso;
c)  comprovação de que a  oferta  do curso tornou-se definitivamente inviável  do ponto de vista
educacional e institucional;
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d) minuciosa descrição do diagnóstico de turmas em curso e de como serão atendidos os discentes
em curso;
e)  proposta  de aproveitamento da infraestrutura,  máquinas,  equipamentos,  ferramentas  e  acervo
bibliográficos utilizados no curso;
f) proposta de aproveitamento dos servidores que atuam no curso a ser extinto.
IV-Todos os pareceres e Atas do NDE, quando se tratar de cursos de graduação, Colegiado de
Curso, sobre a matéria.
V-Apreciação formal, por meio de parecer e/ou ata, do processo de extinção do curso pelo Conselho
Gestor do campus, quando houver;
VI-Criação do processo no SEI e encaminhamento para a CEPE;

Art. 41 O processo de extinção de curso será elaborado pelas mesmas partes legítimas para interpor
o processo de desativação temporária, sendo instruído pelos seguintes documentos:

I-Anexo IX – Extinção do Curso;
II-Resolução que autorizou a criação e desativação temporária do curso;
III-Anexo X – Relatório de Inviabilidade do Curso, contendo
a) descrição de como serão atendidos os discentes em curso, (se existir);
b) Proposta de aproveitamento da infraestrutura,  máquinas,  equipamentos,  ferramentas e acervo
bibliográficos utilizados no curso;
c) proposta de aproveitamento dos servidores que atuam no curso a ser temporariamente desativado.
IV-Todos os pareceres e Atas do NDE, quando se tratar de cursos superiores, Colegiado de Curso e
Conselho Gestor, que deliberam sobre a matéria.

Art. 42 O processo de extinção seguirá as seguintes etapas:

I-Criação do processo de Extinção de Curso na plataforma SEI, pelo Coordenador de Curso, com a
participação da Direção de Ensino ;
II-Submissão da proposta à apreciação e parecer do NDE, quando se tratar de cursos de graduação;
III-Deliberação do Colegiado de Curso do Processo encaminhado pelo NDE, quando se tratar de
cursos de graduação;
IV-Apreciação e parecer do Conselho Gestor do campus;
V-A CEPE apreciará a proposta e  emitirá parecer para apreciação do CODIR e deliberação do
CONSUP;
VI-Após a apreciação do CONSUP, se deferido o pedido de extinção, será emitida Resolução;
VII-Se indeferido o pedido, novo processo poderá ser reapresentado para deliberação.

Art. 43 Autorizada ou não a extinção do curso pelo CONSUP, o processo será finalizado no SEI.

Art. 44 O Diretor de Ensino do campus  providenciará,  , no prazo máximo de 10 (dez) dias, a
publicização da Resolução que aprova a extinção do curso, no site institucional; e a encaminhará,
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via  SEI,  ao  Procurador  Educacional  Institucional  na  Reitoria,  ao  Pesquisador  Institucional  no
campus,  à  Coordenação/Coordenadoria/Núcleo  de  Registros  Escolares  ou  Acadêmicos  e  à
Coordenação de Curso.

Art 45  Para que o campus volte a ofertar curso extinto, deverá observar os mesmos procedimentos
para pedido de criação de curso.

Art. 46  Os cursos oferecidos pelo IFNMG poderão ser desativados temporariamente ou extintos,
em consonância com indicações de processo de avaliação desenvolvidos pela Instituição, por meio
de suas comissões de avaliação.
Parágrafo único.  As possibilidades de que trata o caput deste artigo serão objeto de deliberação,
cumulativamente, no âmbito do Conselho Gestor ou órgão equivalente do campus ao qual o curso
pertença, da CEPE e do Conselho Superior.

Art. 47  8 Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação do presente regulamento serão
dirimidas, no que couber, pelos órgãos colegiados do IFNMG, e obedecendo à legislação em vigor. 

Art. 48 Esta normativa entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior

Montes Claros, XX de XX de 2018
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