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Ata da 5ª Reunião do Conselho Acadêmico
do IFMG-Campus Bambuí, realizada em 

13/12/2019.
Aos treze de dezembro de dois mil e dezenove às quatorze horas e vinte 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, João Henrique Rodrigues - representante titular do corpo docente,
Carlos Manoel de Oliveira - representante titular do corpo docente,  Alda Maria
Torres Campos - representante suplente 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, Luciana da Silva de Oliveira -
representante titular da área do Ensino, Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de
Paula - representante titular da área de Pesquisa, e os servidores
convidados:  André Luis da Costa Paiva, Julio Cesar Santos, Marcelo Pereira
Silva, Eduardo Henrique Modesto de Morais, Marcos Aurélio Dias Meireles, e por
fim Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. O presidente Rafael iniciou
a reunião lendo os itens da pauta, sendo o primeiro a proposta de oferta de novos
cursos de graduação, o segundo apresentação do Calendário Acadêmico referente
ao ano de dois mil e vinte, por último informes gerais do presidente - discussão
sobre a portaria duzentos e quarenta e seis de dois mil e dezesseis do ministério
da educação. Passou a palavra ao servidor Eduardo para apresentação da
proposta do curso de Geografia modalidade Licenciatura. Rafael esclareceu que
não é aprovação do curso mas apenas uma das etapas do processo de aprovação.
Eduardo explicou que a proposta iniciou no ano de dois mil e quinze e no ano de
dois mil de dezoito houve aprimoramento do projeto pedagógico de curso e
adequação da matriz, apresentou a equipe do núcleo de geografia, dados do
curso, objetivos do curso, mostrou a deficiência na oferta de cursos na região de
Bambuí que não atende a demanda para formação de profissionais. Sobre a
infraestrutura, informou que já existe e apenas aproveitaria os espaços, atenderia
ao quesito da verticalização proposto pelo instituto, devido ao à oferta do curso
técnico em meio ambiente, modalidade integrado, e o mestrado profissional
em sustentabilidade e tecnologia ambiental. Presidente abriu para perguntas, João
fez duas perguntas: qual  a área de  formação de pós graduação dos docentes dos
curso e Eduardo respondeu sobre cada docente e a segunda pergunta qual
demanda de contratação caso o curso fosse aprovado. Eduardo respondeu que
seriam dois professores. Carlos ponderou sobre o futuro reconhecimento do curso,
qualificação docente e possível afastamento para qualificação docente. Eduardo
explicou que no núcleo de Humanas temos três doutores para em História, na
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sociologia temos todos mestres. João ponderou que a grande rotatividade de
professores por vezes atrapalha o bom andamento do curso de física. Eduardo
falou que o núcleo de humanas já está bem estruturado quanto a formação. Fábio
perguntou se eles tem um público alvo para atingir, critérios de escolha. Eduardo
respondeu que primeiramente seriam os profissionais da área de educação e
depois focar nos alunos do curso técnico em meio ambiente. Mauro perguntou se
o núcleo pensou em curso de especialização, Eduardo respondeu que não. O
presidente abriu para votação, aqueles favoráveis se manifestem, proposta de
curso aprovada por unanimidade. Passou a palavra ao servidor Júlio que
apresentou a proposta do curso de Educação Física. Iniciou com a a apresentação
da equipe, disse que o campus já possui histórico da prática desportiva, sobre
importância do curso seria a falta de oferta na região, não precisa de
investimentos em infraestrutura do campus, e sobre a importância da formação
de professores, promoção da cultura da prática de atividade física, dentre outros.
Apresentou possíveis disciplinas de cada período, totalizando oito períodos. Rafael
abriu para perguntas, João perguntou qual a área de formação de pós graduação
dos docentes pois acha prudente ter ao menos um doutor em educação física e
não somente na área de educação. Júlio informou que vão solicitar mais três vagas
para atender as demandas do curso e nestes editais solicitará este perfil. André
disse que está precoce para determinar número de vagas pois as matrizes não
foram aprovadas ainda, vai impactar bastante na área pedagógica. Tudo vai
depender da equipe de docentes na época. Mauro perguntou se os
cursos concorrentes mais próximos seriam de escolas particulares, Júlio respondeu
que sim. Fábio perguntou qual o público alvo do curso, Júlio respondeu que seria
o aluno que está saindo do ensino médio. Outra pergunta do Fábio se haveria
demandas de aulas em laboratórios que exigiram técnicos de laboratórios, Júlio
informou que sim principalmente na área de pesquisa e extensão. João
comentou se o público seria alunos do ensino médio e devido às características
das práticas desportivas, se o curso não poderia ser diurno, Júlio respondeu que
não seria possível devido à disponibilização dos espaços neste período. Mauro vê
grande potencial para desenvolver atividades de extensão, e perguntou se foi
pensado sobre isso. Júlio disse que sim. Rafael informou que o instituto conseguiu
recurso para cobrir as quadras externas, fato este que daria um reforço a mais
para o curso e depois abriu para votação. Aprovado por unanimidade. Iniciando o
segundo item de pauta, passou a palavra ao André. Este falou sobre os critérios
para definição dos sábados letivos, poupando início e término de semestre. Sobre
equalização de dias mostrou que temos menos quintas e sextas no primeiro
semestre, e para isso tentou colocar estas equalizações em semanas de feriados
para facilitar o entendimento por parte da comunidade discente. Proposta da Ana
Cardoso para alterar o dia vinte e quatro de outubro para o dia quatorze de
novembro e este seria o dia de inovação. Equalização de dias do segundo
semestre vai precisar de mais uma segunda e uma sexta. Rafael abriu para
votação do Calendário Acadêmico, que foi aprovado por unanimidade com a única
alteração mudança do sábado letivo do dia vinte e quatro de outubro para o dia
quatorze de novembro. Terceiro item de pauta - Rafael explicou que o governo
emitiu a portaria duzentos e quarenta e seis de dois mil de dezesseis, a qual visa o
dimensionamento dos campi. Diante disso a Reitoria solicitou que cada campus se
posicionasse diante do modelo proposto. O campus Ouro Preto estava excedendo
o quantitativo de vagas e o reitor decidiu recolher algumas vagas e redirecioná-las
para outros campi, o SINASEFE IFMG entrou com um mandado de segurança.
Marcos explicou que o campus Ouro Preto questionou sobre a não participação da
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) na decisão desta realocação
de vagas. Explicou que este órgão é consultivo e não deliberativo, mas que em
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momento algum os membros desta comissão foram consultados nas decisões. Em
quatorze de outubro de dois mil e dezenove a direção do campus ouro preto,
solicitou parecer deste comissão referente ao recolhimento das vagas, a qual se
manifestou em parecer emitido no dia vinte e um de novembro, contrário ao
modo como o processo foi conduzido sem a participação da mesma. Rafael
explanou que quando se abre um novo curso, as vagas devem ser aprovadas pelo
ministério da educação mas quem libera é o ministério da economia, além das
vagas precisa ter banco de professor equivalente. João perguntou sobre se o
recolhimento destas vagas não prejudicou carga horária de alguns professores de
ouro preto, mantendo uma isonomia entre os pares. Marcos respondeu que não
ficou claro este impacto nos processos, mas que possivelmente teria impacto.
Após todas as considerações, o conselho acadêmico de Bambuí entende a
importância da portaria duzentos e quarenta e seis de dois mil e dezesseis, mas
que toda discussão e reestruturação de pessoal deve ser feita caso a caso e com
isonomia. Mauro pontuou que enviou proposta do calendário administrativo à
Diretoria de Administração e Planejamento e Coordenadoria de Gestão de Pessoas
e aguarda retorno destes setores, e ainda sobre o recesso deste ano, solicitou ao
presidente repassar às chefias para informar aos servidores. Às quatorze horas e
quinze minutos o Presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de
todos, desejando boas festas de final de ano. 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, 21 de novembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira, Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 13/12/2019, às
17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 13/12/2019, às 17:03,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira,
Técnica em Contabilidade, em 13/12/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira,
Presidente do Conselho Acadêmico, em 13/12/2019, às 17:12, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
13/12/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
13/12/2019, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues,
Representante titular do Corpo Docente, em 13/12/2019, às 18:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Alda Maria Torres Campos,
Representante Suplente da Área de Extensão, em 16/12/2019, às
10:25, 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
16/12/2019, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana da Silva de Oliveira,
Representante Titular da Área de Ensino, em 17/12/2019, às 03:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Sousa Alves, Usuário
Externo, em 17/12/2019, às 13:04, 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
0473320 e o código CRC A5F47EF6.
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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 a sexta do ano e não a quinta, 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 17/12/2019, às
09:41, 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
0474138 e o código CRC C1C9035E.
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