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Ata da 3ª Reunião do Conselho Acadêmico
do IFMG-Campus Bambuí, realizada em 

09/10/2019.
Aos nove de outubro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e vinte e seis
minutos, na sala de reuniões do prédio administrativo, iniciou-se a reunião do
Conselho Acadêmico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Minas Gerais - Campus Bambuí na presença de: Rafael Bastos Teixeira -
Presidente, Maria Aparecida de Oliveira - representante titular da área de
Administração e Planejamento, Marcos Aurélio Dias Meireles – representante
suplente do corpo docente, João Henrique Rodrigues - representante titular do
corpo docente, Hudson Rosemberg Poceschi Campos - representante titular da
área de Extensão, Fábio Júnior Diniz - representante titular do corpo técnico-
administrativo, Mauro Henrique Silva - representante titular do corpo técnico-
administrativo, Jéssica Sousa Alves - representante titular do corpo discente, Mário
Luiz Viana Alvarenga - representante titular da área do Ensino, André Luis da Costa
Paiva servidor convidado  e Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. O
presidente Rafael iniciou a reunião justificando o motivo da antecipação desta
reunião ordinária para atender a demanda do setor de gestão de pessoas no
processo de marcação de férias. E apresentou a pauta única: análise da proposta
do calendário acadêmico, referente aos dias de aula e aos recessos escolares,
para o ano de dois mil e vinte e passou a palavra para o servidor André. Este
comentou que seguiu o mesmo modelo de calendário dos anos de dois mil e
dezessete, dois mil e dezoito e dois mil e dezenove, e apresentou a metodologia de
trabalho para construção da proposta, sendo a primeira etapa elaboração pela
diretoria de ensino, setor de registo escolar e de Estágios, segunda etapa consulta
à comunidade acadêmica e finalmente passando pela aprovação do conselho
acadêmico. Explanou sobre as considerações advindas da consulta à comunidade
acadêmica e finalizou a proposta para o primeiro semestre letivo. Rafael abriu
para perguntas e Mário comentou sobre a sugestão enviada para que
possa ocorrer um recesso semanal durante o mês de abril, na sua opinião não
seria viável por se tratar de modificações em datas referentes a feriados
nacionais. A segunda sugestão de mudança, enviada por João, representante
docente deste conselho, sugere a redução dos sábados letivos, direcionando-os
para, principalmente, as formaturas, evitando muitos recessos escolares durante o
ano. Durante as considerações finais da reunião, Mauro comentou que seria
interessante que se continuasse a dar publicidade as ações realizadas para
contornar os impactos no contingenciamento, seja nas redes sociais ou com avisos
no próprio campus. Mauro também pediu que na próxima reunião do conselho
fosse debatido a questão da agenda de eventos para economia de recursos devido
a logística envolvida. Rafael comentou que essa questão poderia ser vista e
adiantou que haverá uma restruturação no seguimento de cerimonial e eventos do
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campus. Fábio, Mário e Mauro comentaram, entre outros, que o recesso escolar
referente à semana de recesso no mês de outubro é bom tanto para os alunos
quantos para os servidores, principalmente porque no segundo semestre há
poucos feriados e o descanso ofertado por esta semana evita um esgotamento
mental. Fábio e Jéssica implementaram outra importância da mesma,
apresentando que existem alguns alunos que moram muito longe de Bambuí,
inclusive em outros estados, e esta semana é uma oportunidade para eles
voltarem para casa e encontrarem seus familiares. Mário acrescentou que dias
letivos do calendário acadêmico não precisaria ser necessariamente dias
direcionado à somente aula em sala. Após comentários e discussões, Rafael
abriu para votação: opção primeira aprovação da proposta inicial apresentada
pela diretoria de ensino e a segunda modificá-la. Após os representantes se
manifestarem, foram sete votos favoráveis e um contrário. Para o segundo
semestre letivo André apresentou a proposta. Maria Aparecida perguntou sobre o
dia vinte e oito de outubro. Mário respondeu que este dia é ponto facultativo e
inserido na semana de recesso. Fábio perguntou o motivo do recesso de final de
ano não estar informado no calendário acadêmico, Maria Aparecida respondeu
que deveriam aguardar a portaria com as orientações do governo federal sobre o
recesso, Fábio informou que a portaria já havia sido publicada em vinte e quatro
de setembro. Maria Aparecida solicitou o número da portaria, ao que Fábio
respondeu que foi publicada pelo Ministério da Economia sob o número três mil,
quatrocentos e nove. Rafael sugeriu então que essa questão fosse verificada
durante a produção do Calendário Administrativo. Rafael abriu para votação, a
proposta inicial foi aprovada por sete votos a favor e um contra. André perguntou
sobre a resolução final do Conselho quanto aos sábados letivos. Mário respondeu
que na primeira resolução constará apenas os dias letivos com início e término dos
semestres e em reunião posterior serão analisados os sábados letivos e eventos.
Jessica perguntou sobre a data de vinte de novembro constar no calendário. André
informou que já consta na parte escrita e que será apresentado na próxima
reunião o calendário acadêmico completo, o qual tem inserido todos os eventos
institucionais. Ao término da reunião Mário comentou que alguns membros da
Diretoria de Ensino estavam discutindo sobre a viabilidade (sem uma intenção
imediata de executar) do campus ter menos semanas de aulas letivas e
direcionado para outras atividades – como pesquisa e extensão, assim como
algumas Universidades Federais. Apontou que a possível efetivação dessa
redução, refletiria em uma nova mudança nas grades curriculares dos cursos, o
que a Diretoria de Ensino gostaria de evitar por enquanto. João apontou que essa
redução de semanas de aula seria boa, pois abriria uma possibilidade de ofertas
de turmas especiais nas férias escolares para aqueles alunos que tem disciplinas
pendentes, assim como ocorre na Universidade Federal de Viçosa. André
complementou que este mesmo método poderia ser usados com os alunos do
Ensino Técnico para realizarem seus estudos orientados, evitando que os alunos
tenham um excesso de aulas durante todo o ano. Durante as considerações finais,
Mauro comentou que seria interessante que se continuasse a dar publicidade as
ações realizadas para contornar os impactos no contingenciamento, seja nas
redes sociais ou com avisos no próprio campus. Mauro também pediu que na
próxima reunião do conselho fosse debatido a questão da agenda de eventos para
economia de recursos devido a logística envolvida. Rafael comentou que essa
questão poderia ser vista e adiantou que haverá uma restruturação no seguimento
de cerimonial e eventos do campus. Às quinze horas e quarenta o Presidente
encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar
no momento eu, Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira, lavro a presente ata, que
após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.
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Bambuí, 21 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira, Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 21/11/2019, às
11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
21/11/2019, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues,
Representante titular do Corpo Docente, em 21/11/2019, às 12:37,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
21/11/2019, às 13:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira,
Presidente do Conselho Acadêmico, em 21/11/2019, às 14:26, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hudson Rosemberg Poceschi e
Campos, Representante Titular da Área de Extensão, em 21/11/2019,
às 14:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira,
Técnica em Contabilidade, em 21/11/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mario Luiz Viana Alvarenga,
Representante Titular da Área de Ensino, em 22/11/2019, às 09:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis da Costa Paiva,
Representante Suplente da Área de Ensino, em 22/11/2019, às 10:20,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Aurelio Dias Meireles,
Representante Suplente do Corpo Docente, em 22/11/2019, às 13:37,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Sousa Alves, Usuário
Externo, em 17/12/2019, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
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DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que ao conferir todas as atas do Conselho Acadêmico do
IFMG-Campus Bambuí durante o ano de 2019, foi identificado na data de hoje, um
equívoco de numeração. Esta ata é quarta do ano e não terceira, conforme
descrito na mesma.
 

Bambuí,16 de dezembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira, Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 16/12/2019, às
09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
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