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Ata da 5ª reunião do Conselho Acadêmico do IFMG-Campus Bambuí, realizada em 17 de
dezembro de 2018.

Aos dezessete de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e quinze 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, Fábio Júnior Diniz - representante titular
do corpo técnico-administrativo, Mauro Henrique Silva - representante titular do corpo
técnico-administrativo, João Henrique Rodrigues - representante titular do corpo docente,
Jéssica Sousa Alves - representante titular do corpo discente, Ana Cardoso Clemente
Ferreira Filha de Paula - representante titular da área de Pesquisa, Mário Luiz Viana
Alvarenga - representante titular da área do Ensino, Hudson Rosemberg Poceschi Campos -
representante titular da área de Extensão, Carlos Manoel de Oliveira - representante titular
do corpo docente, Margareth Francisca Silva Ribeiro - representante suplente da área de
Administração e Planejamento, André Luis da Costa Paiva - servidor convidado e Ana
Carolina Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. Os itens de pauta desta reunião foram os
seguintes: primeiro – aprovação do calendário acadêmico de dois mil e dezenove e o
segundo: considerações finais do presidente do conselho. O presidente iniciou a reunião
dando as boas-vindas a todos e passou a palavra à nova representante discente para se
apresentar. Iniciando o primeiro item de pauta fez um breve retrospecto sobre a última
reunião na qual foram aprovados apenas os dias letivos com início e término do semestre
letivo e citou que neste momento teríamos o calendário pronto e completo. André
apresentou os sábados letivos referentes ao primeiro semestre de dois mil e dezenove e o
João questionou à plenária sobre quais seriam os eventos oficiais aprovados para este ano e
se eles não poderiam constar no calendário acadêmico. Hudson e Ana Cardoso explicaram
que somente seriam inclusos os eventos institucionais, como por exemplo a semana de
ciência e tecnologia. Ana Cardoso relatou ainda que as diretorias iriam se reunir para definir
as diretrizes para otimizar a realização dos eventos. Rafael completou dizendo que devido à
quantidade de grupos de estudos bem como a diversidade de cursos, os eventos são
numerosos e importantes em virtude da exigência dos órgãos avaliadores também. Mário
reforçou a necessidade de se regulamentar o planejamento e execução dos eventos através
de uma discussão ampla para se definir inclusive os eventos que são de grande porte, que
abrange todos os cursos ou quase todos, e aqueles mais restritos. Retomando ao item de
pauta, André explicou que os prazos do setor de registro escolar não foram para consulta
pública por se tratar de assunto específico do setor e sobre o segundo semestre citou
novamente os sábados letivos. Neste tema o presidente leu o ofício dois de dois mil e
dezoito do sindicato nacional dos servidores federais que dispõe sobre o campus decretar
feriado o dia vinte e sete de novembro. Como este feriado já estaria contemplado no
calendário acadêmico de dois mil e dezenove, Mauro justificou que o mesmo se referiria ao
ano de dois mil e dezoito e não para dois mil e dezenove, mas o documento chegou
tardiamente no gabinete. De volta ao calendário acadêmico, André explicou sobre a
equalização dos dias letivos. Hudson destacou a necessidade futura de se adotar no

Ata de Reunião BAR-CA 0220472         SEI 23209.004234/2018-22 / pg. 1



calendário acadêmico a nomenclatura novembro negro para este mês como forma de
incentivar as discussões sobre a temática no âmbito escolar, para além do dia 20 de
novembro, dia da consciência negra e destacou que essa é uma demanda dos professores
que estão criando o Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas no Campus. Carlos
endossou a fala do João sobre normatização dos eventos por se tratar de demanda docente.
Fábio perguntou sobre a semana do carnaval ser recesso escolar e administrativo, e o André
reforçou que a diretoria de ensino trabalha no calendário de dias letivos e que havia sido
aprovado na última reunião que este em específico ficaria sendo os dois. Rafael colocou em
votação o item um e foi aprovado por unanimidade. No segundo item de pauta – a
secretária apresentou a sugestão de datas das reuniões ordinárias do conselho acadêmico
para o ano de dois mil e dezenove, foi sugerida a mudança do dia vinte e dois de julho para
primeiro de julho, e alteração da reunião do dia vinte e dois para o dia vinte e cinco de
novembro, houve votação da proposta que foi aprovada por unanimidade. Sobre a
normativa dos eventos o presidente se comprometeu a fazer a minuta de um documento e
posteriormente enviaria aos conselheiros para apreciação e depois para comunidade
acadêmica, no que tange à elaboração do calendário administrativo, informou que vai
convidar o setor de gestão de pessoas, a diretoria de administração e planejamento bem
como os membros desta plenária representados pelos conselheiros Fábio e Mauro para
constituir um grupo de trabalho no mês de janeiro de dois mil e dezenove. Às quatorze
horas e cinco 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, 19 de dezembro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira,
Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 19/12/2018, às 14:25, 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 19/12/2018, às 14:31, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues, Representante
titular do Corpo Docente, em 19/12/2018, às 14:34, 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 19/12/2018, às 14:34, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz, Representante
Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 19/12/2018, às 14:50, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 19/12/2018, às 15:20, 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 19/12/2018, às 16:21,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva, Representante
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Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em 19/12/2018, às 18:18, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Presidente do
Conselho Acadêmico, em 20/12/2018, às 11:43, 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 0220472 e o código CRC F5B4A956.
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