
Análise do Formulário Eletrônico (FE) do CST Automação Industrial de Cubatão – Renovação do 

Reconhecimento – aberto de ofício pelo MEC 

Itens a serem revistos e ajustados: 

Justificativa de demanda:  

 Retirar a informação sobre o curso de Medicina: não tem aderência à justificativa – FEITO. 

 Dados desatualizados do Relatório Anual da CIESP: ver dados atualizados do relatório anual de 

2017 em http://www.ciesp.com.br/cubatao/pesquisas/relatorio-anual-2017-polo-industrial-de-

cubatao/ - FEITO. 

 Dados desatualizados de população e PIB: ver dados do IBGE atualizados em 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/cubatao/panorama - FEITO. 

Atividades do curso: 

 O FE do sistema e-MEC não aceita a formatação de tabelas. Citar a tabela de atividades 

convalidáveis de Atividades Complementares como anexo do regulamento das ACS e citar algumas 

delas apenas. As tabelas que forem cruciais de serem citadas será necessário transformar em texto. 

FEITO. 

Perfil do egresso: 

 Inserir as habilidades e conhecimentos (competências) profissionais ampliando o perfil do egresso 

para atender ao que orientam as DCNs dos CST, conforme Resolução CNE/CP 3, DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2002, conforme abaixo: 

“Art. 6º A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia deverá contemplar o desenvolvimento 

de competências profissionais e será formulada em consonância com o perfil profissional de conclusão do 

curso, o qual define a identidade do mesmo e caracteriza o compromisso ético da instituição com os seus 

alunos e a sociedade. 

§ 1º A organização curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, 

incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado 

em tecnologia. 

§ 2º Quando o perfil profissional de conclusão e a organização curricular incluírem competências profissionais 

de distintas áreas, o curso deverá ser classificado na área profissional predominante.” FEITO (21/11/2019). 

 Estas alterações deverão constar no PPC do curso.- FEITO (21/11/2019). Encaminhado para pauta 

CONCAM para reunião de 28/11/2019. 

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO 

 O Memo n23307-001761-2018-77.pdf  não é uma representação gráfica de perfil de formação do 

curso: verificar e substituir. FEITO (Alterado para arquivo Perfil Formacao SAI.pdf) 

Sistema de avaliação do Projeto de Curso: 

 Não é necessário explanar sobre a reformulação do curso. Ajustar o texto para evidenciar que o curso 

está atendo à legislação vigente e suas alterações para a proposição de melhorias e adaptações 

emanadas das normas do MEC. FEITO (Substituído texto pelo Capítulo 16 pag. 61) 

Matriz curricular: 

 Não foram inseridos os componentes curriculares Estágio, TCC e ACs – FEITO. 

 Não foi inserida a disciplina optativa de Libras – FEITO. 
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