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Ata da 8ª Reunião do Conselho Superior, realizada em 28 de fevereiro de 2018

Aos vinte e oito de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta e cinco 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: Mário Luiz Viana Alvarenga – Presidente Substituto do Conselho Acadêmico,
Fabiana Nunes de Mendonça - representante titular do corpo discente, André Luis da Costa
Paiva – representante suplente da área do Ensino, Carlos Roberto de Sousa Costa -
representante titular do corpo docente, Konrad Passos e Silva - representante titular do
corpo técnico-administrativo, Vinícius da Encarnação - representante titular do corpo
técnico-administrativo, Maria Aparecida de Oliveira - representante titular da área de
Administração e Planejamento e Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. O
presidente iniciou explicando que a reunião seria a última ordinária do ano dois mil e
dezessete que fora postergada para o mês de fevereiro de dois mil e dezoito. Agradeceu a
presença de todos e encaminhou o primeiro item da pauta – apreciação do calendário de
reuniões ordinárias deste colegiado para o ano de dois mil e dezoito, abriu para
considerações. Fabiana sugeriu mudar a reunião do dia vinte e oito de maio para vinte e
nove do mesmo mês. André perguntou se a pauta da reunião do dia vinte e nove de
outubro já estava definida e Mário respondeu que até o presente momento não. Vinícius
sugeriu que fossem consultados os setores de recursos humanos e secretarias antes da
proposta do calendário acadêmico. André sugeriu que a elaboração do próximo calendário
acadêmico siga os mesmos moldes do ano de dois mil e dezesseis, dividido em duas etapas
e o Mário orientou que fosse colocado em pauta para uma próxima reunião o modelo mais
adequado para o calendário acadêmico e que o André levantasse as melhores propostas. O
presidente colocou em votação a proposta de reuniões para este conselho e a sugestão da
Fabiana, que foi aprovada por unanimidade. Sobre o segundo item da pauta – apreciação
do cronograma das eleições dos representantes do conselho acadêmico biênio dois mil e
dezoito a dois mil e vinte, a ser realizada no mês de junho de dois mil e dezoito, o
presidente consultou à plenária se haveria alguma consideração. Como não houve
manifestação, abriu para votação e foi aprovada por unanimidade. Terceiro item de pauta –
apreciação do memorando vinte e sete do departamento de engenharia e computação
deste campus, Mário contextualizou todo o trâmite ocorrido até então a respeito da
demanda contida no referido documento, conforme descrito na ata três de dois mil e
dezessete, e solicitou aos membros as considerações sobre aceitação ou rejeição do pedido
constante no memorando supracitado. André mostrou-se favorável ao pedido por já ter sido
feito previamente e a necessidade de contratação ainda se mantém segundo sua opinião.
Carlos considerou que quando a vaga não é preenchida em algum departamento, esta
deveria voltar para a escola. Como isso não ocorreu, a seu ver, o edital deveria ser reaberto a
fim de dar oportunidades para todos, uma questão de legalidade, pois outras demandas
podem ter surgido e outros núcleos possam se sentir prejudicados. Mário respondeu que
era justamente isso que estava em discussão e caberia ao conselho acadêmico deliberar.
Reforçou que na votação anterior sobre as demandas de professor visitante, foram três

Ata de Reunião BAR-GAB 0030952         SEI 23209.000410/2018-07 / pg. 1



pedidos para três vagas e este colegiado recusou duas que estavam fora do prazo. Vinícius
perguntou se as vagas citadas no memorando seriam repostas. Mário disse que a cessão
desses códigos de vaga haviam acontecido na gestão anterior e que desconhecia qualquer
registro de acordo para reposição dos mesmos. Segundo ele o campus ganhou mais de vinte
vagas na gestão atual. E por isso não acredita ser possível recuperar vagas antigas. Mesmo
que o núcleo esteja precisando, a política de distribuição de vagas muda a critério da
Administração, as vagas são do campus e não de um núcleo em específico. O critério formal
que baliza as ações da direção no que tange à distribuição das vagas, é o relatório de
atividade docente, diante o qual a direção define as necessidades e prioridades de cada
núcleo. O Vinícius disse concordar com a opinião do representante Carlos no que tange a
reabrir o edital de professor visitante para os outros departamentos. Mário abriu para
votação as opções: aprovar o pedido do memorando supracitado ou rejeitá-lo e abrir para
todos os departamentos novamente através de edital, esta foi aprovada por unanimidade.
Sobre o último item da pauta – considerações finais, o Mário disse não ter mais nada a
acrescentar, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às dez horas. Nada mais
havendo a tratar no momento eu, Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira, lavrei a presente
ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Bambuí, 19 de março de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira,
Gerente do Gabinete Diretor-Geral, em 19/03/2018, às 16:40, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Mario Luiz Viana Alvarenga, Diretor
Geral Substituto, em 19/03/2018, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Vinicius da Encarnação, Administrador,
em 20/03/2018, às 07:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira, Técnica em
Contabilidade, em 22/03/2018, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Andre Luis da Costa Paiva, Professor, em
28/03/2018, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Sousa Costa, Professor,
em 28/03/2018, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIANA NUNES DE MENDONÇA
(ALUNA), Professor, em 29/03/2018, às 10:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Konrad Passos e Silva, Técnico em
Agropecuária, em 02/04/2018, às 14:25, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0030952 e o código CRC FC711671.
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