
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí
Diretoria Geral

Conselho Acadêmico
 Faz. Varginha - Rodovia Bambuí/Medeiros - Km 05 - Caixa Postal 05 - CEP 38900-000 - Bambuí - MG

  - www.ifmg.edu.br

Ata da 5ª Reunião do Conselho Acadêmico do IFMG-
Campus Bambuí, realizada em 03/07/2020

Aos três de julho de dois mil e vinte, às oito horas e oito minutos, iniciou-se a reunião, via webconferência,
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, Gabriel de Castro Jacques - representante
titular  da  área de Pesquisa,  João Henrique Rodrigues  -  representante  titular  do corpo docente,  Carlos
Manoel  de Oliveira  -  representante titular  do corpo docente,  Eduardo Henrique Modesto  de Morais  -
representante titular da área de Extensão, 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  de  Ensino,  Fábio  Júnior  Diniz  -  representante  titular  do  corpo  técnico-
administrativo, André Luís da Costa Paiva - servidor convidado e Paula Kamyla Alves Ribeiro - secretária.
O presidente Rafael iniciou a reunião lendo os itens de pauta: um -  Apreciação da Minuta "Instrução
Normativa para diretrizes aos Projetos aprovados nos editais de Ensino, Extensão e Pesquisa,  uso dos
laboratórios e demais atividades de Extensão, Pesquisa e Inovação no IFMG" – Campus Bambuí; dois -
Aprovação do Calendário Acadêmico; três - Considerações Gerais do presidente. A secretária solicitou aos
presentes  autorização  para  gravar  a  reunião,  não  houve  objeções.  O  Presidente  iniciou  solicitando  a
inversão dos pontos de pauta, iniciando pela deliberação sobre a alteração do Calendário Acadêmico. Foi
dada a palavra para André para apresentação da alteração do Calendário. André falou sobre as atividades já
desenvolvidas: levantamento de informações junto aos discentes (em finalização); consulta aos núcleos
sobre o Ensino não Presencial  (ENP); apresentação de justificativa dos professores para não oferta do
ENP;  criação  de  salas  virtuais;  regulamentação  do  ENP  e  justificou  o  célere  trâmite  para  o  novo
calendário. Apresentou as diretrizes nas quais se baseiam o Calendário. Informou que serão apresentados
um calendário de disciplinas semestrais (cursos superiores e técnicos subsequentes) e um de disciplinas
anuais (cursos técnicos integrados). Apresentou todos os detalhes do calendário semestral, indicando os
dias letivos que já foram cumpridos presencialmente e o que será complementado com ENP, bem como
início das atividades letivas, período de ambientação Moodle, disponibilização das salas de aula virtuais,
sábados  letivos,  semana de  recuperação,  períodos  de  reunião,  lançamento  de  notas,  férias  escolares  e
possível retorno às atividades do segundo semestre. Em seguida apresentou o calendário anual para os
cursos integrados, dividido em trimestres, destacando as diferenças com o calendário dos cursos superiores
e  as  justificativas  para  tanto,  bem  como  um  comparativo  com relação  às  datas  de  término  de  cada
calendário. Após apresentação sugeriu que as discussões deste Conselho ocorram considerando cada um
dos calendários por vez. Rafael parabenizou pelo trabalho e apresentação e abriu para discussão sobre o
calendário semestral, inicialmente. João parabenizou o trabalho da Diretoria de Ensino (DE) e Diretoria
Geral pelo trabalho desenvolvido com relação ao calendário. Apresentou algumas sugestões gerais para o
calendário: inclusão da informação de suspensão do calendário em 16/03/2020; alteração na paleta de cores
para ressaltar o período antes de depois do início da pandemia; discriminação no calendário da semana de
ambientação; que a DE sugira aos docentes o não agendamento de avaliações aos sábados letivos; que
retomada semestral dos cursos de graduação, se a legislação permitir seja incluída mais uma semana de
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adaptação para a  retomada do ensino,  para uma espécie de revisão.  Em seguida,  Carlos  agradeceu e
parabenizou André e Luciana pelo trabalho com o Calendário e apresentou considerações de acordo com
que lhe foi repassado por outros professores quais sejam: possibilidade de férias para todos em novembro,
o que já foi esclarecido por André; possibilidade de estender o calendário semestral também até dezembro;
esclarecimento  no  calendário  sobre  as  de  novembro/2020  serem  apenas  estudantis;  deixar  claro  aos
professores que os mesmos terão suas férias em janeiro/2021; que a DE oriente aos professores para sejam
não apenas mediadores,  mas estejam presentes e dêem o suporte necessário aos alunos nesse período;
sugestão ao longo prazo de revisão para alterações nos projetos pedagógicos colocando-se à disposição
para auxiliar. Mauro também parabenizou André pelo Calendário. Questionou se o dia 20/11 seria feriado,
sugerindo que seja feita uma ressalva com relação à essa data. Fábio Júnior, iniciou parabenizando a DE
pelas  atividades  com relação ao Calendário  Acadêmico e  apresentou  suas  considerações:  destaque da
semana de ambientação no calendário; possibilidade de incluir reuniões de avaliações com os docentes a
fim de se apurar e orientar eventuais dificuldades que possam prejudicar o andamento das atividades de
ENP.  André  agradeceu a  todas  as  considerações  apresentadas.  Esclareceu  que  fará  as  alterações  com
relação à indicação da suspensão do calendário no dia 16/03 no calendário, bem como fará os destaques
com relação à paleta de cores no calendário. Sobre o aumento da semana de ambientação ou algum dos
períodos no calendário, informou que o mesmo foi construído considerando que em algum momento o ano
letivo deverá ser sincronizado com o ano civil, logo quanto mais se alongar o calendário letivo, mais difícil
será  a  sincronização  com o  calendário  civil.  Mas  se  o  conselho  entender  por  bem,  ele  pode  fazer  a
alteração. Ressaltou que fará alteração para "recesso escolar" no calendário. Sobre alteração/revisão dos
Projetos Pedagógicos, destacou que a princípio essas questões estão sendo adiadas para outro momento,
mas não serão perdidas de foco. Sobre o dia 20/11 destacou que apesar do destaque a data não é feriado, e
sim data comemorativa, mas que poderá ser desmembrado da legenda dos feriados. Gabriel, questionou
sobre a data da Semana de Ciência e Tecnologia, que normalmente acontece no segundo semestre, se será
adiada. Rafael esclareceu que é difícil ponderar neste momento como estaremos em outubro para realizar
esse evento e incluí-lo no calendário. Talvez o evento possa ser ajustado quanto ao seu formato Gabriel
ressaltou  ser  interessante  que  caso  aconteça,  o  evento  pode  ser  realizado  de  forma  online. Luciana
agradeceu  às  considerações  apresentadas. Sobre  a  possibilidade  de  se  estender  determinada  etapa  do
Calendário, esclareceu que o calendário acadêmico foi pensado considerando além do ano civil, também
no âmbito pedagógico. Sobre os sábados letivos salientou que deve ser destacado que não poderão haver
atividades síncronas e avaliações. Sobre férias de janeiro, achou prudente não falar sobre férias em janeiro
nesse momento, garantindo que elas ocorrerão, porque o cenário pode ser alterado, mas sim destacar aos
docentes  o  recesso  em  dezembro  que  é  obrigatório.  Sobre  as  reuniões  para  monitoramento  sobre  o
andamento das atividades para que o professor acompanhe o aluno, elas estão previstas, vão acontecer e o
formato está em construção. Sobre a Semana de Ciência e Tecnologia apontou que poderá ser ajustada para
se encaixar no calendário, no segundo semestre. Reforçou que há a uma preocupação para que haja menor
impacto possível  na qualidade de ensino.  Rafael  colocou em votação o Calendário  semestral,  que foi
aprovado por unanimidade. Em seguida Rafael abriu para considerações a respeito do calendário anual.
Não  havendo  considerações,  Rafael  colocou  em  votação  o  Calendário  anual  também  aprovado  por
unanimidade.  Ao  final  da  votação,  Rafael  novamente  parabenizou  pela  atuação  na  elaboração  do
calendário  e  agradeceu  ao  trabalho  de  todos  e  a  participação  do  servidor  convidado  André.  André
apresentou uma consideração final sobre agendamento de eventos dos grupos de estudos, sendo necessário
um auxílio da DE para que esses eventos não coincidam com outras atividades/eventos previstos no novo
Calendário. Rafael destacou que até meados de agosto haverá uma paralisação nas transmissões de eventos
online, justamente para que sejam adequadas o início das atividades ENP. Eduardo destacou que os eventos
que  estão  sendo  acompanhados  pela  professora  Meryene,  e  que  solicitará  que  ela  se  atente  ao  novo
calendário.  Em seguida,  o  Presidente  Rafael  passou para  o  segundo item de  pauta  invertido  que  é  a
Apreciação da Minuta "Instrução Normativa para diretrizes aos Projetos aprovados nos editais de Ensino,
Extensão  e  Pesquisa,  uso  dos  laboratórios  e  demais  atividades  de  Extensão,  Pesquisa  e  Inovação  no
IFMG”. Foi dada a palavra para Gabriel para apresentação da IN que na realidade para o Campus trata-se
de uma Resolução. Destacou a Resolução se baseia na IN nº 02 de 20/03/2020 feita pela Reitoria no início
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da pandemia,  e  que  essa  Resolução foi  feita  para  atender  não apenas a projetos  em andamento,  mas
também projeto futuros e demais peculiaridades do Campus Bambuí. Que apesar de aberta para consulta
pública, a Resolução não recebeu nenhuma contribuição, apenas questionamento por parte de um único
professor, com relação à sua situação específica. Pontuou que a Resolução apresenta quais as atividades de
ensino, extensão, pesquisa e inovação poderão ocorrer nesse período de ENP e quais as condições devem
ser  atendidas  para  que  aconteçam.  Esclareceu  as  orientações  da  Resolução  sobre  a  atuação  dos
Coordenadores  dos  projetos;  desenvolvimento das atividades  via  SEI  IFMG; questões  relacionadas ao
pagamento de bolsas;  andamento e interrupção ou inativação temporária de projetos.  Sobre o uso dos
laboratórios  para  desenvolvimento  de  atividades  excepcionais,  apresentou  a  regulamentação  dessa
utilização  excepcional,  restrita  aos  servidores,  com  apenas  uma  pessoa  por  laboratório  e  demais
orientações para utilização. Ressaltou que, além da consulta pública, a Resolução foi enviada a todos os
chefes  de  departamento  e  também  ao  servidor  Ricardo  Vargas.  Apresentou  sobre  os  horários  de
atendimento das Diretorias e atuação/resolução de casos omissos, destacando que caso a situação atual se
altere as questões abrangidas por essa Resolução poderão também ser alteradas. Apresentou os anexos da
Resolução  com a  relação  dos  laboratórios  e  responsáveis,  e  também a  solicitação  para  utilização  de
Laboratório. Sobre o uso dos laboratórios pontuou que a atualização dos laboratórios para gravação de
aulas  também deverá entrar  na solicitação de  utilização do laboratório.  Eduardo  pediu a palavra  para
esclarecer que foi feito contato com outros Campis para elaboração da Resolução, e verificou-se que não
há uma padronização e que cada campus adequou o desenvolvimento das atividades de acordo com a suas
particularidades. Por esse motivo, o Campus Bambuí optou por fazer essa padronização, formalizada e em
conjunto  com  as  diretorias.  Em  seguida,  Rafael  abriu  para  apresentação  de  considerações.  João
parabenizou o trabalho na elaboração da Resolução e destacou que minuta está bem completa. Sugeriu que
o arquivo do anexo II seja disponibilizado também em docx para edição do formulário e complementação
do Anexo II,  para esclarecer se trabalho é contínuo ou esporádico. Sugeriu também a sinalização com
adesivo para caracterização do ambiente como uso contínuo, e que nas portas dos laboratórios haja uma
lista para registro de entrada e saída, bem como adesivo ou manual com a indicação de que deve ser limpo
o laboratório. Em seguida, Carlos falou o que foi acordado com os técnicos de laboratório sobre a reserva e
chaves  para  abertura  dos  laboratórios,  livros  de  registro  de  ocorrência  e  presença.   Questionou  se  a
organização prévia com separação do material, normalmente feita pelos técnicos em aulas presenciais, será
mantida ou não, para que fique claro na Resolução. Demonstrou preocupação sobre a gravação de aulas
ocorrerem de forma contínua, especialmente considerando aulas práticas.  Mauro, sugeriu que seja feito
um apanhado sobre os possíveis serviços, que possam ser solicitados pelos usuários de laboratórios nesse
período, como serviços de TI, com informação sobre os dias e horários de atendimentos da CGTI para
essas questões, para melhor aproveitamento do tempo, o que pode ser aplicado inclusive a outros setores
que também atendem ao funcionamento dos laboratórios, como elétrica e hidráulica. Rafael informou que
está sendo feito levantamento dessas demandas considerando a aprovação do ENP e que o Campus irá
organizar  seu  funcionamento  nesse  sentido,  quais  os  setores  irão  funcionar.  Jéssica  questionou  se  as
atividades de extensão feitas antes do mês de agosto/2020 poderão entrar ou não no relatório do mês de
agosto. Maria Aparecida destacou que quanto à infraestrutura para a utilização dos laboratórios deverá ser
seguido o Protocolo de Biossegurança do MEC que será divulgado a todos, e a parte de higienização feita
pelos serviços de limpeza refere-se à limpeza geral, não específica de equipamentos.  Mauro sugeriu a
automatização do fluxo do processo de "Solicitação de limpeza", uma vez que o uso dos labortórios será
permitido  sob  agendamento,  poderia-se  solicitar  via  GLPI  por  exemplo,  a  limpeza  do  local  em uma
data/horário programados. Fábio Júnior destacou a importância de se rever as estruturas que irão funcionar,
para que sejam as mínimas e mais restritas possíveis, e se enquadrem como excepcionais. Sobre a minuta,
apontou a possibilidade de se destacar na resolução como será a responsabilização pelo uso do inadequado
equipamento, limpeza e a conferência de ambas. Questionou ainda como funcionará o fluxo de trabalho
dos servidores terceirizados responsáveis pela limpeza desses ambientes, com capacitação e exposição aos
riscos. Rafael salientou o Campus fez a doação de máscaras para os funcionários da empresa terceirizada e
que é uma preocupação da instituição em manter os empregos, mas também justificar a realização das
atividades durante esse período e garantir o bem estar de todos. Gabriel agradeceu por todas as sugestões e
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pontuou que algumas questões podem ser inseridas na Resolução, mas que algumas questões são apenas
um direcionamento para o que irá ocorrer.  Destacou que o formulário será disponibilizado em Docx, como
sugerido. Informou que o uso dos laboratórios deverá ser esporádico, mas que pode ser inserida a opção de
uso contínuo no anexo II, mas que fique claro que a utilização é excepcional. Gabriel também pontuou que
haverá o controle da solicitação de utilização do laboratório na semana e que o Técnico de laboratório fará
esse controle e o controle da utilização dos equipamentos e do que precisará de atendimento dos outros
setores  para  manutenção  em  período  fora  da  utilização.  Sobre  a  limpeza  geral  do  espaço  físico  do
laboratório, será coordenada pela Diretoria de Administração e Planejamento (DAP) e o planejamento de
utilização do laboratório deverá ser repassado ao DAP para programação da limpeza. Sobre o preparo do
Técnico para utilização do laboratório, Gabriel destacou que a utilização que exigir do preparo prévio não
poderá  ser  realizada.  Sobre  os  relatórios  dos  projetos  de  extensão  questionado  por  Jéssica,  Eduardo
esclareceu que o que já aconteceu já deveria ter sido enviado e o que acontecer daqui pra frente deve ser
feito via SEI. Luciana pediu a palavra para consultar sobre a liberação da utilização dos gabinetes dos
professores. Rafael salientou que o acesso ao Campus já está restrito e que essa discussão pode ser feita em
agosto, pois o cenário precisa ser avaliado. Em seguida Rafael colocou em votação a Resolução, que foi
aprovada por unanimidade, com as implementações sugeridas. Gabriel agradeceu a colaboração de todos.  
Rafael, seguiu para considerações finais agradecendo a participação de todos, a atuação do Conselho e
parabenizou as Diretorias e Coordenações pelos documentos apresentados e ao meio dia e quinze e um
minutos, deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Paula Kamyla Alves Ribeiro, lavro a
presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Bambuí, 03 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paula Kamyla Alves Ribeiro, Secretário(a) do Conselho
Acadêmico, em 08/07/2020, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Presidente do Conselho
Acadêmico, em 08/07/2020, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues, Representante Titular do
Corpo Docente, em 08/07/2020, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva, Representante Titular do Corpo
Técnico-Administrativo, em 08/07/2020, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira, Representante Titular do
Corpo Docente, em 08/07/2020, às 13:55, 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 08/07/2020, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Henrique Modesto de Morais, Representante
Titular da Área de Extensão, em 08/07/2020, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEI/IFMG - 0590801 - Ata de Reunião https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

4 of 5 09/07/2020 14:03



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Representante Titular da
Área de Administração e Planejamento, em 08/07/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz, Representante Titular do Corpo
Técnico-Administrativo, em 08/07/2020, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel de Castro Jacques, Representante Titular da
Área de Pesquisa, em 08/07/2020, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Sousa Alves, Usuário Externo, em 09/07/2020, 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 0590801 e o código CRC 2B05B68A.
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