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Ata da 004 Reunião do Conselho Acadêmico do

IFMG-Campus Bambuí, realizada em 02 de
outubro de 2018.

Aos dois de outubro de dois mil e dezoito, 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, Alda Maria Torres Campos - representante
suplente da área de Extensão, Maria Aparecida de Oliveira - representante titular da área de
Administração e Planejamento, João Henrique Rodrigues - representante titular do corpo
docente, Mauro Henrique Silva - representante titular do corpo técnico-administrativo,
David Oliveira Rodrigues - representante titular do corpo discente, Mário Luiz Viana
Alvarenga - representante titular da área do Ensino, Fábio Júnior Diniz - representante
titular do corpo técnico-administrativo, Carlos Manoel de Oliveira - representante titular do
corpo docente, André Luis da Costa Paiva - servidor convidado, Ana Cardoso Clemente
Ferreira Filha de Paula - representante titular da área de Pesquisa e Ana Carolina Costa
Ribeiro de Oliveira - secretária. Os itens de pauta desta reunião foram os seguintes:
primeiro – apreciação do calendário acadêmico de dois mil e dezenove – calendário de dias
letivos, segundo item de pauta – considerações finais do presidente. Este iniciou a reunião
apresentando o novo integrante por ser sua primeira participação na reunião deste
colegiado e abriu para que os demais também o fizessem. Em seguida passou a palavra ao
André que explicou a metodologia utilizada para construção do calendário de dias letivos.
Algumas etapas foram seguidas dentre elas, construção da proposta inicial na diretoria de
ensino, consulta aos setores: de estágios e registro escolar. Etapa posterior foi a consulta à
comunidade para então apreciação do Conselho Acadêmico. André explicou que após
deliberação do Conselho Acadêmico serão realizados alguns procedimentos para finalização
do Calendário Acadêmico a citar incorporação de prazos referentes a alguns setores como
registro escolar, setor de estágios e eventos institucionais, a realização do processo de
equalização de dias letivos e a definição dos sábados letivos. André apresentou ainda a
síntese da consulta realizada junto à comunidade onde a maioria dos discentes e servidores
opinaram de forma a aprovar o documento de forma integral. André salientou que houve
apenas uma manifestação contrária a “semana do saco cheio”, e uma manifestação
contrária ao uso de cinco sábados letivos. Outro ponto que chamou a atenção foram
algumas manifestações de discentes sugerindo o dia dezesseis de março reservado para
formatura dos cursos superiores do primeiro semestre de dois mil e dezenove.  Sobre o
semestre iniciar no dia onze de fevereiro justifica-se devido aos processos seletivos do
instituto e os nacionais – sistema de seleção unificado e ao exame nacional do ensino
médio e suas imprevisibilidades no que tange às datas de matrículas. Mário comentou que
as universidades têm de quinze a dezesseis semanas de aula com muitos sábados letivos e a
nossa realidade são vinte semanas letivas, sendo dezenove de aulas. Alda disse que nossa
realidade é diferente das universidades devido aos alunos dos cursos técnicos integrados ao
ensino médio. Carlos citou que a primeira semana de fevereiro sem aulas é importante para
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os professores planejarem suas aulas e à equipe da gestão planejar também as atividades de
cada setor. Rafael reforçou que esta semana ajuda ao setor de planejamento do campus.
André pontuou que o documento tratou apenas de indicar os dias letivos de dois mil e
dezenove, e que o papel da Diretoria de Ensino foi indicar, além dos dias letivos, os dias de
recesso escolar. Se o recesso escolar será recesso administrativo ou não, caberá a outros
órgãos a discussão. Alda pontuou sobre a importância do recesso escolar ser recesso
administrativo. Alda trouxe a portaria quatrocentos e sessenta e oito de vinte e dois de
dezembro de dois mil e dezessete do ministério do planejamento que dispõe sobre os
feriados nacionais e dias de pontos facultativos para órgãos e entidades da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional do poder executivo. Ressaltou que este ano
provavelmente terá outra portaria. Maria Aparecida leu o referido documento e iniciou-se
uma discussão sobre o tema, foi definido então que os dias de recesso escolar serem ou não
administrativos, bem como as definições dos eventos e sábados letivos, ficariam para o
segundo momento de aprovação em definitivo do calendário acadêmico, na próxima
reunião. Rafael abriu para votação e o calendário de dias letivos para o primeiro semestre foi
aprovado por unanimidade. No que tange ao segundo semestre, Alda lembrou a
importância da inserção do dia da consciência negra, no dia vinte de novembro, conforme
a lei doze mil quinhentos e dezenove de dez de novembro de dois mil e onze que institui o
dia nacional de zumbi e da consciência negra. E comentou ainda sobre a alteração do
feriado municipal de oito de dezembro, dia da imaculada conceição de maria, para o dia
vinte e sete de novembro, dia de nossa senhora das graças. Carlos sugeriu que o dia
dezessete de dezembro passe a ser letivo e a reavaliação fique somente nos dias dezoito e
dezenove de dezembro. O presidente encaminhou a sugestão para aprovação dos
membros, e esta alteração foi aprovada por unanimidade. João sugeriu tirar a semana de
recesso do mês de outubro e desmembrar os feriados nos meses de agosto e setembro que
não têm feriados. O representante discente David disse que os alunos preferem a semana
inteira de feriado e recesso pois muitos moram longe e teriam mais tempo de ir visitar os
familiares. Após as considerações, Rafael colocou em votação calendário de dias letivos do
segundo semestre com as alterações propostas e foi aprovado por unanimidade. No que se
refere ao segundo item de pauta, Rafael pediu que enviasse este calendário à coordenadoria
de gestão de pessoas e o André agradeceu compreensão dos membros que entenderam a
metodologia apresentada. Fábio elogiou o trabalho desenvolvido pela equipe da diretoria de
ensino baseado no relato do corpo técnico administrativo aqui representado por ele. Às
quinze horas e trinta 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, 17 de outubro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira,
Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 17/10/2018, às 08:32, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 17/10/2018, às 09:26, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva, Representante
Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 17/10/2018, às 09:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues, Representante
titular do Corpo Docente, em 17/10/2018, às 09:40, 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 17/10/2018, às 11:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz, Representante
Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 17/10/2018, às 15:06, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Presidente do
Conselho Acadêmico, em 18/10/2018, às 16:06, 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 22/10/2018, às 15:43, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Técnica em
Contabilidade, em 22/10/2018, às 16:44, 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 06/11/2018, às 11:42, 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 0170460 e o código CRC 190B5098.
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