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Ata da Reunião Extraordinária do
Conselho Acadêmico realizada em

14/11/2019.
Aos quatorze novembro dois mil e dezenove, às quinze horas e vinte e um
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, Carlos Manoel de Oliveira - representante titular do corpo docente,
João Henrique Rodrigues - representante titular do corpo docente, Mauro Henrique
Silva - representante titular do corpo técnico-administrativo, Fábio Júnior Diniz -
representante titular do corpo técnico-administrativo, Hudson Rosemberg Poceschi
Campos - representante titular da área de Extensão, André Luis da Costa Paiva -
  representante suplente da área do Ensino, Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira
de Paula - representante titular da área de Pesquisa, Maria Aparecida de Oliveira -
representante titular da área de Administração e Planejamento e Ana Carolina
Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. O item da pauta foi único – pedido de vagas
para professores visitantes nas seguintes áreas: Desenho Técnico,
Filosofia/Sociologia e Física. O presidente iniciou a reunião agradecendo a
presença de todos devido à grande demanda por reuniões extraordinárias. Este
consultou à plenária sobre a possibilidade de avaliar as três propostas juntas ou
separadas, apenas o representante João se manifestou sobre a possibilidade de se
avaliar cada proposta isoladamente. Houve consenso e o presidente leu alguns
pontos mais relevantes do ofício referente à vaga para desenho técnico - depois
de algumas discussões o presidente abriu para votação. Vaga aprovada por
unanimidade. No que se refere à vaga para o curso de Física, o presidente
procedeu da mesma forma lendo os principais pontos do ofício e encaminhou para
considerações da plenária. Carlos perguntou se a vaga em questão - suprir a
ausência do professor Mário que foi cedido para reitoria - teria substituto. Rafael
respondeu que não pois apenas algumas funções dão o direito a substituto quando
o servidor é cedido. Item encaminhado para votação, aprovada por unanimidade.
Para a terceira área - Filosofia - após o presidente ler parte do ofício, João
questionou se a vaga seria do departamento de ciência e linguagens, Rafael
respondeu que possivelmente sim, uma vez que os departamentos sempre se
juntam para definir estratégias e prioridades de atendimento ao emergencial, para
tal emprestam vagas uns para os outros. Item encaminhado para votação,
aprovada por unanimidade. Em informes gerais o presidente informou que em
uma próxima reunião pretende apresentar dois novos cursos para o campus.
Explicou sobre os trâmites de forma resumida, que foram feitas reuniões com os
núcleos, depois com os departamentos, na sequência apresentar a este colegiado,
depois formar-se-ia uma comissão interna ou grupo de trabalho, encaminharia
para a reitoria. Sequencialmente, haverá uma consulta pública e retorna a este
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colegiado para aprovação final. Explicou que o trâmite pode se alongar e que
estas etapas são importantes para discutir a viabilidade de implantação dos
mesmos. Mauro perguntou se poderia incluir na próxima pauta os cursos à
distância e André completou dizendo que algumas discussões sobre este assunto
já estão sendo feitas na diretoria de ensino com objetivo de desenvolver
ferramentas para os cursos já existentes a fim de se viabilizar esta prática.
Comentou que pretendem fazer reuniões com o núcleo do curso de engenharia de
computação para constituir grupos de trabalho, e posteriormente com a equipe de
tecnologia da informação. Mauro sugeriu que a equipe da tecnologia da
informação participe de todas as etapas e reuniões afim de apresentar a
infraestrutura que o campus tem para implantar estas modalidades e contribuir
com o processo. Fábio perguntou sobre os cursos que constam do plano de
desenvolvimento institucional bem como os cursos de pós-graduação, Ana
Cardoso respondeu que foram realizadas reuniões preliminares com dois
representantes responsáveis pelas propostas de cursos em nível de Especialização
e outros representantes que propuseram cursos desta natureza responderam que
as possibilidades de oferta destes cursos são para os anos de dois mil e vinte e um
em diante. Por isso julgaram prematuro começar as tratativas neste ano. Em
relação às propostas de mestrado profissional constantes no mesmo plano, a
proposta de criação do mestrado na área de alimentos, foi submetida novamente
à coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, após ajustes e
estamos aguardando o resultado da avaliação deste órgão. As outras duas
propostas de Mestrado Profissional deverão ser submetidas a esta coordenação
nos próximos anos. Às dezesseis horas e três minutos o presidente encerrou a
reunião. 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.
 

Bambuí, 14 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis da Costa Paiva,
Representante Suplente da Área de Ensino, em 19/11/2019, às 11:19,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira, Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 19/11/2019, às
11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Ana Cardoso Clemente Filha
Ferreira de Paula, Representante Titular da Área de Pesquisa, em
19/11/2019, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
19/11/2019, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues,
Representante titular do Corpo Docente, em 19/11/2019, às 14:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
19/11/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 19/11/2019, às 15:31,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira,
Técnica em Contabilidade, em 19/11/2019, às 16:38, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira,
Presidente do Conselho Acadêmico, em 20/11/2019, às 13:50, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0449444 e o código CRC DA5682C2.
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