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Ata da 1ª Reunião do Conselho Acadêmico do IFMG-Campus Bambuí.

Ao primeiro de abril 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, Carlos Manoel de Oliveira - representante
titular do corpo docente, João Henrique Rodrigues - representante titular do corpo docente,
Jéssica Sousa Alves - representante titular do corpo discente, Mauro Henrique Silva -
representante titular do corpo técnico-administrativo, Fábio Júnior Diniz - representante
titular do corpo técnico-administrativo, Mário Luiz Viana Alvarenga - representante titular
da área do Ensino, Hudson Rosemberg Poceschi Campos - representante titular da área de
Extensão, Maria Aparecida de Oliveira - representante titular da área de Administração e
Planejamento, Ana Cardoso Clemente Ferreira Filha de Paula - representante titular da área
de Pesquisa,  Heloisa Cristina Pereira - servidora convidada e Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira - secretária. Os itens de pauta desta reunião foram os seguintes: primeiro –
aprovação do calendário administrativo de dois mil e dezenove, segundo - informes gerais
sobre o andamento do plano de desenvolvimento institucional (PDI) do campus, e
considerações finais do presidente do conselho. O presidente iniciou a reunião dando as
boas-vindas a todos e leu os itens da pauta. Consultou a plenária sobre a inversão dos itens
de pauta começando pelo segundo, e como não houve manifestação contrária, iniciou
apresentando uma planilha com informações compiladas sobre as demandas levantadas
junto aos departamentos sobre os cursos de interesse do campus. Informou sobre os
trâmites burocráticos que envolvem aprovação das demandas levantadas nesta etapa,
relembrou que houveram algumas reuniões bem como um game de consulta à comunidade
acadêmica. De todo este trabalho resultou a planilha em questão. O presidente ponderou
que, diante do cenário atual do País, não se tem garantia da execução da totalidade do que
foi levantado no campus. Passou a palavra para o representante Carlos, o qual ficou
responsável para explicar sobre o processo e compilação dos dados. Rafael pontuou sobre os
principais gargalos que temos quando se propõe a criação de novos cursos. João falou sobre
o corte orçamentário na educação, fato que agrava ainda mais a abertura de novos cursos.
Maria Aparecida salientou que o planejamento é importante, mas ele por si só não pode
garantir a execução, pois depende da disponibilidade de recursos. Mauro perguntou sobre
quais cursos seriam na modalidade ensino à distância, Rafael respondeu que apenas a Pós-
Graduação em Especialização em Desenvolvimento e Inovação de Alimentos, seria nesta
modalidade. Mauro frisou sobre a necessidade de alinhar estas novas demandas com o
setor de tecnologia da informação para fins de oferecer suporte adequado. Fábio perguntou
sobre o motivo das propostas antigas de mestrado não estarem presentes na planilha
supracitada e se elas já estariam no novo PDI. Rafael explicou que elas já estavam em
processo de nova submissão, pois já haviam sido aprovadas nos órgãos colegiados do
instituto e em maio seriam enviadas novamente à coordenação de aperfeiçoamento de
pessoal de nível superior (CAPES). Retornando ao primeiro item da pauta - aprovação do
calendário administrativo de dois mil e dezenove, Rafael passou a palavra à servidora
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convidada Heloisa. Esta explicou como foi elaborada a proposta, a qual contou com a
colaboração da diretoria de administração e planejamento e os servidores Mauro e Fábio
representantes titulares do corpo técnico-administrativo deste colegiado. Explanou sobre
sábados letivos e os recessos que poderão ser compensados mediante convocação, e que as
chefias imediatas podem convocar servidores nos sábados letivos com ou sem eventos,
sendo a critério da administração. Maria Aparecida informou que há alguns setores que tem
servidores plantonistas, e estes setores funcionam normalmente neste período. Rafael abriu
para votação da plenária que aprovou por unanimidade o calendário administrativo
proposto. Após a votação houve alguns comentários sobre as convocações dos servidores
em flexibilização de carga horária e foi sugerido pelo Fábio que se fizesse um comunicado
geral da coordenadoria de gestão de pessoas sobre todas as orientações devidas, além da
divulgação do calendário aprovado. Mauro propôs uma reunião com os chefes para alinhar
melhor estas informações. Carlos sugeriu aos servidores técnicos administrativos que não
marquem compromissos nos sábados letivos. Mauro frisou ainda a importância de que a
convocação quando houver, fosse realizada com certa antecedência para que o servidor não
fosse prejudicado em aspectos como financeiro. Foi abordado que o calendário
administrativo não é aplicável apenas aos técnicos administrativos mas a todos os
servidores, já que o termo servidor abrange técnicos administrativos e docentes, e portanto
todos estão sujeitos à convocação para compensação dos recessos nos sábados letivos. João
completou, também como membro da Comissão Própria de Avaliação e pelo seu
entendimento do relatório da autoavaliação institucional – sugeriu a criação de um
calendário de eventos institucionais. Ele acredita que este ajudaria na conscientização, na
divulgação e no aumento da relevância dos eventos institucionais, além de concentrá-los e
organizá-los para não prejudicar as aulas e ter, consequentemente, um maior número de
participantes. Rafael completou dizendo que este seria o último item da pauta,  também
informou que já está elaborando uma minuta para apreciação do conselho acadêmico e
reforçou que seria importante concentrar as ações e normatizar a gestão destas ações. O
mesmo disse que a Reitoria estaria elaborando uma normativa e que o campus deveria
aguardar. Ressaltou a necessidade de se estudar com mais afinco os números das viagens e
eventos realizados pelo campus, e se comprometeu a trazer como pauta da próxima
reunião deste colegiado. Às quinze horas e quatorze minutos o presidente deu por
encerrada a reunião e agradeceu 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.

 

Bambuí, 02 de abril de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira,
Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 08/04/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 08/04/2019, às 16:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Presidente do
Conselho Acadêmico, em 08/04/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva, Representante
Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 08/04/2019, às 18:16, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Ata de Reunião BAR-CA 0285275         SEI 23209.001085/2019-21 / pg. 2



Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues, Representante
titular do Corpo Docente, em 08/04/2019, às 19:00, 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 09/04/2019, às 08:31,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz, Representante
Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 09/04/2019, às 12:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mario Luiz Viana Alvarenga, Presidente
Substituto(a) do Conselho Acadêmico, em 10/04/2019, às 11:19, 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 11/04/2019, às 08:51, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Técnica em
Contabilidade, em 11/04/2019, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Sousa Alves, Usuário Externo, em
12/04/2019, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0285275 e o código CRC 3461FBA0.
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