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Ata da 6ª Reunião do Conselho
Acadêmico, realizada em 15 de setembro

de 2020.
 

Aos quinze de setembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e 15 minutos,
iniciou-se a reunião, via webconferência, do Conselho Acadêmico do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais(IFMG) – Campus
Bambuí na presença de: Rafael Bastos Teixeira - Presidente, Maria Aparecida de
Oliveira - representante titular da área de Administração e Planejamento, Jéssica
Ferreira Rodrigues - representante suplente da área de Pesquisa, João Henrique
Rodrigues - representante titular do corpo docente, Glauco Vinício Chaves -
representante titular do corpo docente, Eduardo Henrique Modesto de Morais -
representante titular da área de Extensão, Nayara Penoni - representante titular
do corpo técnico-administrativo, Ivana Faria Mota - representante titular do corpo
técnico-administrativo, Jefferson Luiz Gomides - representante titular do corpo
discente, Sara Pereira Souza - representante titular do corpo discente, Luciana da
Silva de Oliveira - representante titular da área de Ensino, Eduardo Cardoso Melo e
Heloisa Cristina Pereira – servidores convidados e Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira - secretária. A secretária solicitou aos presentes autorização para gravar a
reunião, não houve objeções. Rafael agradeceu a presença e o trabalho dos
representantes da gestão anterior, ressaltando o excelente trabalho enquanto
representantes da comunidade acadêmica e abriu espaço para considerações.
Rafael pediu celeridade na assinatura das atas por parte dos representantes. O
presidente leu os itens de pauta: o primeiro: Pedido Licença Capacitação da
servidora Rosimeiry Cristina Teixeira Cardoso, o segundo: Apreciação minuta
afastamento docente e por último Considerações Gerais do presidente. A servidora
Heloisa pediu para inverter os itens de pauta pois o servidor Eduardo tinha um
compromisso e precisaria sair, como não houve objeções, passou a palavra à
Heloisa no que se refere ao primeiro item de pauta: Apreciação minuta
afastamento docente. Rafael agradeceu a presença dos servidores convidados -
Heloisa e Eduardo e reforçou ser este um item de importância para comunidade
acadêmica. Heloisa informou que a resolução vigente passou por algumas
adaptações em cumprimento à legislação vigente bem como situações internas do
campus e passou a palavra ao Eduardo para explicar sobre as mudanças. Eduardo
leu a minuta e comentou sobre os artigos que sofreram adequações bem como as
justificativas. Rafael passou à plenária para considerações. Glauco pediu a palavra
e que gostaria de colocar em discussão alguns pontos que julgava importante e
que houve uma solicitação da professora Vássia Carvalho Soares, por e-mail, para
alteração nos artigos terceiro e quarto. Glauco comentou sobre o artigo dois,
parágrafo primeiro, questionando porque não foi citado o horário especial de
estudante, solicitou que fosse incluído quantos dias por semana o servidor pode se
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afastar. Heloisa explicou que o horário especial de estudante exige compensação
e por isso não está citado na resolução, a mesma contempla apenas o
afastamento parcial que pode ser de até dois dias sem compensação. Cida
perguntou se o servidor com flexibilização pode acumular o afastamento parcial
no caso dos técnicos administrativos. Heloisa respondeu que a flexibilização não
permite outro tipo de afastamento. Glauco continuou sobre a minuta, no artigo
terceiro, parágrafo único, sobre prorrogação de prazo de afastamento, por
sugestão da professora Vássia, sugeriu mudar o texto para adequar à realidade.
João completou sobre uma incoerência quanto às exceções concedidas em alguns
processos de afastamento, pois estariam desconforme com a resolução. Heloisa
explicou sobre a legislação citando a Lei 8112/20, artigo noventa e três que
estabelece os prazos máximos para o afastamento e é sobre estes prazos que a
resolução fala que não será permitido prorrogações. As prorrogações que foram
autorizadas, ocorreram porque o servidor não havia solicitado o prazo máximo
permitido. Eduardo reforçou que em todos os casos de prorrogação o servidor faz
a sua justificativa junto com a do orientador, além dos comprovantes do
programa. Ainda sobre a minuta, Glauco sugeriu retirar do quarto artigo a palavra
"campus" pois o campus teve alguns casos excepcionais. Heloisa e Eduardo
concordaram com a mudança. Glauco ponderou sobre o estágio probatório tinha
que tirar da Resolução mas entende que a lei é superior, Heloisa endossou que de
acordo com a Lei o campus não pode impedir o afastamento do professor durante
o estágio probatório. No artigo sétimo parágrafo primeiro não cita se contempla
todos os tipos os casos de afastamento. No artigo décimo quinto Glauco
questionou o que seria "pré-aceitação" Eduardo explicou que o professor somente
sai depois de enviar o comprovante de matrícula, que este documento seria
apenas para participar do edital. Nayara perguntou se professor pode se afastar
após ser aprovado em assembleia do seu núcleo, mas o Eduardo ponderou que de
fato eles vão para assembleia para poder participar do edital. Glauco fez mais uma
ponderação no artigo dezenove da minuta sugerindo colocar programas nacionais
e internacionais. Eduardo se mostrou favorável a esta colocação. Rafael resumiu
todas as modificações com vistas a se facilitar a votação, ficando: artigo quatro
modificar a escrita com relação a permanecer no IFMG, o artigo sétimo incluir
"exceto aluno especial" e o dezenove incluir os programas internacionais. Rafael
apresentou uma dúvida no que se refere ao ressarcimento de matrícula de
instituições fora do país, Heloisa respondeu que o servidor recebe um auxílio e
com este valor paga a instituição. Votação deste item de pauta: minuta aprovada
por unanimidade com as modificações supracitadas. Por sugestão da
representante Nayara o presidente passou à apresentação dos novos
representantes deste colegiado. Feito isso foi para o segundo item de pauta -
Pedido Licença Capacitação servidora e passou a palavra à Heloisa que explicou
sobre o referido pedido. Rafael abriu para considerações da plenária, João
ponderou que atualmente a servidora executa tarefas que antes eram executadas
por duas servidoras além da vida particular com filho pequeno, fatores estes que
podem dificultar sua dedicação aos estudos, recomendando que os colegas
ponderassem a respeito. Nayara perguntou se a servidora estava pedindo
afastamento para um curso ou para o mestrado e a Heloisa respondeu que o
pedido é para capacitação para realizar o curso e que a servidora iria aproveitar o
tempo de afastamento e dedicar ao mestrado. Rafael reforçou que este processo
faz parte do Regimento e abriu para votação, pedido aprovado por unanimidade.
No último item de pauta, Considerações Gerais do presidente, Rafael explicou
sobre a periodicidade das reuniões deste colegiado e, neste momento atípico de
atividades não presenciais, não seria possível estabelecer um cronograma anual
de reuniões. Agradeceu a participação de todos e às quinze horas e oito minutos
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encerrou a reunião. Como não houve consenso de um dia comum a todos os
representantes, o presidente marcará as reuniões conforme necessidade e
urgência das pautas. Nada mais havendo a tratar eu, Ana Carolina Costa Ribeiro
de Oliveira, lavro a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes.

 

Bambuí, 15 de setembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
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16:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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