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CONSELHO SUPERIOR 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE 

EBRAMEC 

 

Às doze horas do dia vinte e três de março de dois mil e vinte e dois, reuniu-se, 

em caráter ordinário, via videoconferência, os membros do Conselho Superior 

sob a presidência da Conselheira Vanessa, que substituiu o Presidente do 

Conselho Superior, devido à ausência do substituto imediato, com o objetivo de 

analisar e discutir: 1) Aprovação da Ata 04 da Reunião de 14/12/2021. A 

Ata foi aprovada; 2) Republicação do Calendário Acadêmico para 2022.1 - 

ad referendum. O calendário foi republicado devido a alteração da data do 

término do Processo Seletivo e da data final de ajuste de matrícula/entrega de 

documentos. O Conselho homologou a decisão; 3) Republicação do Edital do 

Processo Seletivo 2022.1 – ad referendum. Foram feitas alterações da data 

do término do Processo Seletivo e da data final do ajuste de matrícula/entrega 

de documentos. As alterações foram apresentadas e homologadas pelo conselho; 

4) Política Institucional de Defesa e Desenvolvimento do Patrimônio 

Artístico e Cultural. A política foi colocada em discussão e aprovada pelos 

membros do CONSU; 5) Programa Institucional de Intermediação e 

Acompanhamento de Estágios não obrigatórios. O programa foi colocado em 

votação e aprovado; 6) Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2019-

2023. O documento foi atualizado, devido ao dinâmico funcionamento da 

instituição. O PDI foi colocado em discussão e aprovado por unanimidade; 7) 

Regimento Interno. A Atualização do Regimento Interno foi colocada em 

votação e aprovada; 8) Regulamento do Regime de Dependência. O 

documento que versa sobre os procedimentos e normas para o cumprimento de 

DP foi apresentado e aprovado; 9) Regulamento do Laboratório de 

Informática.  O regulamento foi aprovado pelo CONSU. A reunião foi encerrada 

pela presidente substituta, que agradeceu a presença de todos e lavrou a Ata. A 

Ata foi lida, aprovada e assinada na reunião seguinte. 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE 

EBRAMEC 

 

Às quatorze horas do dia vinte e nove de julho de dois mil e vinte e dois, reuniu-

se, em caráter ordinário, via videoconferência, o Conselho Superior da 

Faculdade EBRAMEC sob a presidência do Sr Reginaldo De Carvalho Silva 

Filho, com o objetivo de analisar e discutir: 1) Aprovação da Ata 01 da reunião 

do dia 23.03.2022. O conselho aprovou a ata 01/2022 por unanimidade. 2) 

Apresentação do novo conselheiro. O Presidente apresentou o novo membro 

do CONSU, o Prof Alan representante do corpo docente. 3) Política 

Institucional de Ensino – ad referendum. O documento que versa sobre as 

políticas de ensino em todos os níveis de ensino no âmbito da Faculdade 

EBRAMEC foi apresentado e aprovado. 4) Calendário Acadêmico para 2022.2 

- ad referendum. O calendário que estabelece o cronograma das atividades 

para o próximo semestre foi apresentado e aprovado. 5) Edital do Processo 

Seletivo 2022.2 – ad referendum. O Edital foi apresentado e aprovado pelo 

conselho. 6) Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Acupuntura. As atualizações do PPC referentes a junção de 

disciplinas que farão parte dos próximos semestres foram apresentadas e 

aprovadas. 7) Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Fitoterapia (presencial e EaD). As alterações na estrutura 

curricular do CST em Fitoterapia foram aprovadas pelo CONSU. 8) Explanação 

sobre as avaliações dos processos de Reconhecimento do CST em Recursos 

Humanos (presencial); CST em Estética e Cosmética e Recredenciamento 

Institucional. Uma breve discussão acerca dos processos avaliativos pelo MEC 

foi trazida ao conselho pelo presidente, informando que alguns apontamentos 

nos relatórios foram levados a direção e ações implementadas para sua 

correção. Informou ainda que irá protocolar o pedido para o processo de 

Autorização para o CST em Acupuntura, na modalidade à distância - EaD. E 

por fim, a Coordenadora Geral de Graduação, informou que está desenvolvendo 

um Regulamento que acolha e apoie os alunos estrangeiros que desejem 

ingressar na Faculdade. A reunião foi encerrada pelo presidente, que agradeceu 

a presença de todos, sendo lavrada a ata pela Sra Vanessa Ruotolo Ferreira. A 

Ata será lida, aprovada e assinada na reunião seguinte. 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE 

EBRAMEC 

                                   
Às doze horas do dia vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniu-

se, em caráter ordinário, via videoconferência, o Conselho Superior da 

Faculdade EBRAMEC sob a presidência do Sr. Reginaldo De Carvalho Silva 

Filho, com o objetivo de analisar e discutir: 1) Aprovação da Ata 02 da reunião 

do dia 29.07.2022. Os membros do CONSU aprovaram a ata 02/2022 por 

unanimidade.  2) Apresentação do novo membro do CONSU. O presidente 

apresentou o novo membro do CONSU, Valdir de Souza Leite representante do 

corpo técnico administrativo. 3) Homologação das resoluções “ad 

referendum”. O Presidente submeteu as resoluções n° 14,15 e 16 para serem 

homologadas pelo conselho. Resolução n° 14 de 22 de agosto de 2022 que versa 

sobre o PPC do Curso de Acupuntura EaD. Resolução n° 15 de 21 de outubro 

de 2022 que determina o Calendário Acadêmico da Graduação para o 

ano/semestre 2023.1. Resolução n° 16 de 21 de outubro de 2022 que apresenta 

o Edital do Processo Seletivo para ingresso nos cursos de Graduação - 2023.1. 

As Resoluções n° 14, 15, 16 foram homologadas pelo conselho. 4) Aprovação 

do Programa Institucional de Apoio ao Aluno Estrangeiro. O Programa foi 

apresentado e aprovado pelos membros do conselho. 5) Aprovação do Plano 

Institucional de Contingência. O documento foi apresentado e aprovado pelo 

CONSU. A reunião foi encerrada as treze horas sendo lavrada a presente ata 

pela Sra. Vanessa Ruotolo Ferreira. A Ata foi lida, aprovada e assinada 

digitalmente pelos membros do CONSU. 

 

 

COLEGIADO DE CURSO 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ACUPUNTURA 

 
Às dezoito horas do vigésimo nono dia de junho de dois mil e vinte e dois, 

reuniram-se ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Acupuntura, da Faculdade EBRAMEC, os 

membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as seguintes pautas: 

1) Explicação sobre o funcionamento do Colegiado de Curso. Foi realizada 
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breve explicação sobre a importância e funcionalidade do Colegiado. 2) 

Atualização do Projeto Pedagógico do Curso- PPC. Foram apresentadas e 

aprovadas as deliberações prévias pelo NDE referentes a atualização da 

estrutura curricular e ementas do CST em Acupuntura. 3) 

Distribuição/atribuição de disciplinas para 2022.2. Foi realizada a atribuição 

para o segundo semestre de 2022 baseando-se na afinidade e formação dos 

professores. 4) Fechamento do semestre - alunos em exame ou reprovação. 

Foi realizado aprontamento de alunos que ficaram de exame final e/ou 

reprovados. 5) Política Institucional de Ensino. A Política foi apresentada e 

aprovada. 6) Calendário Acadêmico 2022.2. O Calendário Acadêmico foi 

apresentado para os professores, para que iniciem o planejamento do semestre 

seguinte, bem como execução dos planos de ensino. A reunião foi encerrada 

pelo presidente, que agradeceu a presença de todos e lavrou a Ata. A Ata foi lida, 

aprovada e assinada na reunião seguinte. 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ACUPUNTURA 

 

Às treze horas do décimo nono dia de setembro de dois mil e vinte e dois, 

reuniram-se ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Acupuntura, da Faculdade EBRAMEC, os 

membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as seguintes pautas: 

1) Aprovação da Ata 01/2022 de 29 de junho de 2022. Foi aprovada por 

unanimidade. 2) Aprovação dos planos de ensino. Foram aprovados pelo 

colegiado, os planos de ensino referentes as disciplinas presenciais e em EaD 

do semestre. 3) Desenvolvimento do início do semestre. Foi discutido entre 

os presentes o desenvolvimento do início do semestre e a percepção dos 

professores sobre a questão. Foram discutidas questões pontuais sobre apostila 

e atestados médicos. 4) Planejamento Semana da Educação. Foi discutido o 

planejamento da semana da educação, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de 

outubro de 2022, períodos matutino e noturno. O presidente enfatiza que 

gostaria de trazer alguns aspectos transversais, como direitos humanos, 

empreendedorismo, educação ambiental, cultura e pediu para que os 

professores começassem a pensar nos temas que pudessem ser interessantes 

para o evento e que iriam discutindo sobre o assunto para definição posterior. 
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A reunião foi encerrada pelo presidente, que agradeceu a presença de todos e 

lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada digitalmente pelos membros do 

colegiado. 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM ACUPUNTURA 

 

Às doze horas do décimo quarto dia de dezembro de dois mil e vinte e dois, 

reuniram-se ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Acupuntura, da Faculdade EBRAMEC, os 

membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as seguintes pautas: 

1) Provas substitutivas. Foi realizada uma análise sobre os pedidos de provas 

substitutivas e suas justificativas. 2) Exame final. Foi apontado o número 

muito pequeno de alunos em Exame final. 3) Alunos em Reprovação por falta. 

Foi sinalizado ao coordenador os alunos que, ficaram reprovados por faltas em 

duas disciplinas. Os membros presentes do colegiado votaram para a solução 

da questão, uma vez que acreditam que os alunos tenham adquirido as 

competências necessárias e que estão aprovados por nota (média acima de 6).Os 

professores aprovaram o trabalho de compensação de ausência. 4) Finalização 

do semestre. Os professores apresentaram feedback positivos em relação ao 

desenvolvimento do semestre, tendo o mesmo sido muito produtivo. 5) Aluna 

gestante. A coordenação teve ciência de uma aluna gestante no curso e orientou 

os professores sobre as questões inerentes a abono e frequência no ensino 

superior envolvendo o tratamento especial que a aluna gestante precisa receber 

da Faculdade. No próximo semestre, o curso terá duas disciplinas práticas, que 

não poderão ser cursadas em Regime Domiciliar de Estudos e que, portanto, as 

disciplinas precisarão ser trancadas e cursadas no retorno da aluna. 6) 

Finalização do semestre. O coordenador agradeceu o empenho de todos 

durante o semestre, que foi de extrema importância para o cumprimento da 

proposta pedagógica. A reunião foi encerrada pelo presidente, que agradeceu a 

presença de todos e lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada 

digitalmente pelos membros do colegiado. 
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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 
 

Às quinze horas do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 

reuniram-se ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, da Faculdade 

EBRAMEC, os membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as 

seguintes pautas: 1) Aprovação da Ata 04/2022 de 10 de dezembro de 2021. 

A Ata foi aprovada; 2) Atendimento Prática Clínica II.  Foi discutida a 

importância da participação e frequência das alunas para a prática profissional 

de atendimento ao público interno e externo; 3) Apresentação da Tabela de 

Procedimentos da Prática Clínica. A tabela com os valores dos procedimentos 

foi apresentada e aprovada pelo colegiado; 4) Indicadores de Desempenho do 

CST em Estética e Cosmética. Foi apresentada planilha de controle dos 

atendimentos da Prática Clínica, que será utilizada em eventos e servirá para 

mensurar o número de atendimentos e procedimentos realizados. O documento 

foi discutido e aprovado pelo colegiado; 5) Parceria com Empresas de 

Cosméticos. Foram contatadas empresas de cosméticos, para doação de 

produtos e compra com descontos diferenciados, para reposição de estoque 

usados nas práticas; 6) Planos de Ensino/Conteúdo Programático das 

Disciplinas. Os planos de ensino/conteúdo programático do semestre foram 

apresentados e aprovados pelos membros do Colegiado. A reunião foi encerrada 

pela presidente, que agradeceu a presença de todos e lavrou a Ata. A Ata foi 

lida, aprovada e assinada na reunião seguinte.  

 

 
ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM ESTÉTICA E COSMÉTICA 

 

Às doze horas do dia quatorze de junho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se 

ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado do Curso 

Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética, da Faculdade EBRAMEC, os 

membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as seguintes pautas: 

1) Aprovação da ata 01/2022 de 24 de fevereiro de 2022. A ata foi aprovada 

por unanimidade. 2) Atendimentos Prática Clínica II. Foi discutido sobre a 
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avaliação dos atendimentos realizados na Prática Clínica II: Pontos Positivos e 

Negativos, Melhorias / Sugestões sob o ponto de vista da representante discente 

e das professoras responsáveis. 3) Semana do Meio Ambiente. Os membros 

do colegiado foram unânimes na avaliação positiva em relação ao evento 

(palestras, oficina e visita ao Coletivo Horta das Flores). 4) Infraestrutura. Foi 

discutido com a representante do corpo técnico-administrativo a necessidade de 

regulagem do fluxo de água da pia do laboratório de Estética. 5) Percepção 

sobre o curso. O curso foi avaliado de forma positiva pela representante do 

corpo discente, que apontou uma maior divulgação do curso, como ponto a ser 

melhorado. 6) Apresentação do TCC. Foi avaliado pelos membros do colegiado, 

positivo o percurso para chegar até as apresentações finais, onde se refletiu os 

esforços das alunas. 7) Fechamento do semestre. Foram feitas as orientações 

para os docentes do curso, finalizarem o lançamento das frequências, notas e 

os conteúdos no sistema. A reunião foi encerrada pela presidente, que 

agradeceu a presença de todos e lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada 

na reunião seguinte. 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM FITOTERAPIA (PRESENCIAL E EAD) 

 

 
Às doze horas do vigésimo sétimo dia de junho de dois mil e vinte e dois, 

reuniram-se ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado 

do Curso Superior de Tecnologia em Fitoterapia (presencial e EaD), os membros 

do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as seguintes pautas: 1) 

Explicação sobre o funcionamento do Colegiado de Curso. Foi explicado 

sobre a importância e funcionalidade do Colegiado a todos os presentes. 2) 

Política Institucional de Ensino. O documento foi apresentado e aprovado 

pelos membros do colegiado. 3) Atualização do Projeto Pedagógico do Curso 

- PPC. Foi apresentada pelo presidente as deliberações prévias pelo NDE 

referentes a atualização da estrutura curricular e ementas do curso. A 

atualização foi aprovada. 4) Calendário Acadêmico 2022.2. O Calendário 

Acadêmico foi apresentado para os professores. A reunião foi encerrada pelo 
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presidente, que agradeceu a presença de todos e lavrou a Ata. A Ata foi lida, 

aprovada e assinada na reunião seguinte. 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 
Às dezoito horas do dia onze de março de dois mil e vinte e dois, reuniram-se 

ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da Faculdade 

EBRAMEC, os membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as 

seguintes pautas: 1) Aprovação da Ata 04 da reunião do dia 13.12.2021. O 

colegiado aprovou a ata 04/2021 por unanimidade; 2) Aprovação dos Planos 

de Ensino/Conteúdo Programático de 2022.1. O conselho aprovou os planos 

de ensino/conteúdo programático do semestre; 3) Política Institucional de 

Defesa e Desenvolvimento do Patrimônio Artístico e Cultural. A política foi 

discutida e aprovada pelo Colegiado; 4) Programa Institucional de 

Intermediação e Acompanhamento de Estágios não obrigatórios. O 

documento foi apresentado e aprovado pelo Colegiado. 5) Regulamento do 

Regime de Dependência. O documento vai institucionalizar a prática anterior 

nos cursos de Graduação, passando a configurar que com 3 disciplinas o aluno 

estará retido. O regulamento foi aprovado pelo colegiado. 6) Regulamento do 

Laboratório de Informática.  O regulamento foi aprovado pelo colegiado. A 

reunião foi encerrada pela presidente, que agradeceu a presença de todos e 

lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada na reunião seguinte. 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Às dezoito horas do dia vinte e nove de junho e vinte e dois, reuniram-se 

ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da Faculdade 
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EBRAMEC, os membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as 

seguintes pautas: 1) Aprovação da Ata 01 da reunião do dia 11.03.2022. Ata 

aprovada por unanimidade. 2) Aprovação da escolha das disciplinas no 

catálogo do fornecedor para a modalidade EaD. As disciplinas escolhidas e 

aprovadas previamente pelo NDE dentro do catálogo do fornecedor em relação 

as disciplinas em EaD foram apresentadas e aprovadas. 3) Fechamento do 

semestre. Passadas informações sobre alunos em exame e reprovados, pois 

excederam o limite de 3 disciplinas em acordo com o Regimento Interno. 4) 

Atribuição para 2022.2. As disciplinas foram atribuídas em acordo com as 

disciplinas anteriormente ministradas pelos próprios professores em semestres 

anteriores. 5) Atividades Acadêmicas de Extensão (AEE). As AEE farão parte 

da grade do 4° semestre, sendo discutida sua viabilidade. 6) Política 

Institucional de Ensino. A Política foi apresentada e aprovada pelo colegiado. 

7) Calendário Acadêmico 2022.2. Por último, foi apresentado aos membros do 

colegiado o calendário acadêmico que estará vigente para o próximo semestre. 

A reunião foi encerrada pela presidente, que agradeceu a presença de todos e 

lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada na reunião seguinte. 

 

 

ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Às dezoito horas do dia dois de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-se 

ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da Faculdade 

EBRAMEC, os membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as 

seguintes pautas: 1) Aprovação da Ata 02 da reunião do dia 29.06.2022. O 

colegiado aprovou a ata 02/2022 por unanimidade. 2) Aprovação dos Planos 

de Ensino/Conteúdo Programático de 2022.1. O conselho aprovou os 

planos de ensino/conteúdo programático das disciplinas presenciais e das 

disciplinas em EaD. A reunião foi encerrada pela presidente, que agradeceu a 

presença de todos e lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada 

digitalmente pelos membros do colegiado. 
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ATA DE REUNIÃO DE COLEGIADO DO CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

Às dezoito horas do dia quinze de dezembro de dois mil e vinte e dois, reuniram-

se ordinariamente, via videoconferência, para reunião do Colegiado do Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, da Faculdade 

EBRAMEC, os membros do colegiado com o objetivo de analisar e discutir as 

seguintes pautas: 1) Aprovação da Ata 03 da reunião do dia 02.09.2022. O 

colegiado aprovou a ata 03/2022 por unanimidade. 2) Justificativa de 

ausência. A representante discente Mariana Cunha Alves esteve ausente da 

reunião, não justificando previamente sua ausência. 3) Aprovação da escolha 

das disciplinas no catálogo do fornecedor para a modalidade EaD. Foram 

escolhidas e aprovadas previamente pelo NDE, as disciplinas que irão compor o 

3º semestre do CST em Gestão de Recursos Humanos, na modalidade EaD.  

Escolha de disciplinas aprovada  pelo Colegiado. 4) Fechamento do semestre. 

Todas as alunas do CST em Gestão de Recursos Humanos presenciais estão 

aprovadas e formadas e 3 alunas da EaD estão em regime de dependência (DP) 

na disciplina de Estatística Aplicada. 5) Atribuição para 2023.1. A atribuição 

acontecerá para o terceiro semestre EaD - tutoria e no caso da formação de 

turma para o primeiro semestre tanto presencial quanto EaD serão feitas as 

atribuições posteriormente. 6) Programa Institucional de Apoio ao Aluno 

Estrangeiro. O Programa foi votado e aprovado pelo colegiado. 7) Plano 

Institucional de Contingência. O plano foi votado e aprovado pelos membros 

do colegiado. 8) Calendário Acadêmico 2023.1. Foi apresentado aos membros 

do colegiado o calendário acadêmico que estará vigente para o próximo 

semestre. A reunião foi encerrada pela presidente, que agradeceu a presença de 

todos e lavrou a Ata. A Ata foi lida, aprovada e assinada digitalmente pelos 

membros do colegiado. 
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