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Ata da 003 Reunião Extraordinária do Conselho Acadêmico do IFMG-Campus Bambuí,
realizada em 04 de setembro de 2018.

Aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às quatorze horas e dezessete
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, Ana Cardoso Clemente
Ferreira Filha de Paula - representante titular da área de Pesquisa, 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, Mário Luiz Viana Alvarenga - representante titular da área do Ensino, Carlos
Manoel de Oliveira - representante titular do corpo docente, Marcos Aurélio Dias Meireles -
representante suplente do corpo docente, Maria Aparecida de Oliveira - representante
titular da área de Administração e Planejamento e Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira -
secretária. Os itens de pauta desta reunião foram os seguintes: primeiro - vagas técnico-
administrativo em educação – técnico em agropecuária e mecânica, segundo – reavaliação
do cronograma de reuniões do conselho acadêmico e terceiro – considerações finais do
presidente. O presidente iniciou dando as boas-vindas aos novos membros,
parabenizando-os pela eleição. Justificou que fora feita uma consulta ao setor jurídico do
instituto, a fim de se esclarecer sobre o processo eleitoral para os novos representantes
deste colegiado, no qual não foram contempladas todas as vagas de titulares e suplentes
para algumas categorias. A seguir passou para apresentação dos novos membros. Iniciando
o primeiro item da pauta, Rafael contextualizou o cenário do preenchimento das vagas nos
institutos federais de educação. Citou a portaria duzentos e quarenta e seis do ano de dois
mil e dezesseis da secretaria de educação profissional e tecnológica, que dispõe sobre o
tamanho dos campi, e conforme modelo descrito, o campus Bambuí está com número de
vagas acima do estipulado para o segmento técnico administrativo em educação. Baseado
nisso toda vez que surge nova demanda, esta deve ser analisada pelos colegiados: conselho
acadêmico e o conselho superior. Comentou sobre duas opções, a primeira seria enviar
estas vagas diretamente ao ministério da educação e aguardar parecer, e a segunda avaliar
internamente cada demanda com as devidas justificativas, passando pela análise e parecer
destes órgãos deliberativos. Abriu para considerações, Maria Aparecida explanou sobre as
vagas em extinção que naturalmente serão perdidas caso o servidor ocupante se aposente
ou exonere, a citar auxiliar de lavanderia e telefonista, tal fato já vai diminuir naturalmente
o número de servidores. Joao perguntou sobre o perfil das vagas em questão e o Rafael
explicou que estes já foram definidos em edital pelos setores em questão. O presidente
abriu para votação sobre aprovação ou não da permanência das vagas do campus Bambuí, a
primeira opção foi aprovada por unanimidade. Sobre o segundo item de pauta, os
membros foram consultados se manteriam ou não as datas de reunião aprovadas
anteriormente. Após algumas ponderações sobre a disponibilidade de cada membro,
chegou-se à sugestão de antecipar a reunião do dia vinte e nove de outubro para o dia vinte
e oito de setembro e a manutenção da reunião programada para o dia dezessete de
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dezembro. Foi aberto para votação na qual foi aprovada por unanimidade. No terceiro item
de pauta o presidente passou a palavra ao Mário para explicar aos novos membros sobre os
trâmites de elaboração e aprovação do calendário acadêmico, ele esclareceu que trará para
próxima reunião apenas os dias letivos do calendário – início e término do ano letivo com
feriados e recessos, a fim de se agilizar o processo uma vez que impacta consideravelmente
nos setores, em especial na coordenadoria de gestão de pessoas no que tange à marcação de
férias. Os demais itens que complementam o calendário como atividades dos setores e
eventos, seriam incluídos posteriormente com nova aprovação. Rafael citou sobre o prazo
de envio da pauta de reuniões para análise dos membros que atualmente é de quinze dias
úteis e colocou em análise. A equipe decidiu que sete dias corridos seriam suficientes. Ana
Carolina explicou sobre a ausência dos titulares nas reuniões e convocação dos suplentes.
Conforme disposto no parágrafo único do artigo nono do capítulo sétimo –considerações
gerais do regimento do conselho acadêmico, anexo à resolução trinta e cinco do conselho
superior, de vinte de abril de dois mil e doze, o membro titular deve comunicar ao suplente
a necessidade de substituição na reunião do conselho. Em consulta aos representantes,
houve um consenso que os mesmos o fariam e não a secretaria como de costume. Às quinze
horas e seis 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, 06 de setembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira,
Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 06/09/2018, às 15:20, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 06/09/2018, às 16:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz, Representante
Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 06/09/2018, às 16:15, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Aurelio Dias Meireles,
Representante Suplente do Corpo Docente, em 06/09/2018, às 21:43, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues, Representante
titular do Corpo Docente, em 06/09/2018, às 22:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Presidente do
Conselho Acadêmico, em 07/09/2018, às 10:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Técnica em
Contabilidade, em 07/09/2018, às 20:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mario Luiz Viana Alvarenga,
Representante Titular da Área de Ensino, em 10/09/2018, às 09:41, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Ana Cardoso Clemente Filha Ferreira de
Paula, Representante Titular da Área de Pesquisa, em 10/09/2018, às 09:53,
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 0141190 e o código CRC D55FAE56.
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