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Ata da 2ª Reunião do Conselho Acadêmico
do IFMG-Campus Bambuí realizada em

26/08/2019.
Aos vinte e seis de agosto dois mil e dezenove, às quatorze horas e vinte e um
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, Maria Aparecida de Oliveira - representante titular da área de
Administração e Planejamento, Marcos Aurélio Dias Meireles – representante
suplente do corpo docente, Carlos Manoel de Oliveira - representante titular do
corpo docente, Hudson Rosemberg Poceschi Campos - representante titular da
área de Extensão, Fábio Júnior Diniz - representante titular do corpo técnico-
administrativo, Mauro Henrique Silva - representante titular do corpo técnico-
administrativo, Jéssica Sousa Alves - representante titular do corpo discente, Mário
Luiz Viana Alvarenga - representante titular da área do Ensino, Júlio César
Benfenatti Ferreira - representante suplente da área de Pesquisa e Ana Carolina
Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. O item da pauta foi único – situação
orçamentária do campus. O presidente iniciou a reunião dando as boas-vindas a
todos e explicou que esta reunião seria com intuito de iniciar um processo de
sensibilização de toda comunidade acadêmica no que tange a real situação
financeira do campus após o contingenciamento do Governo Federal nas
instituições públicas de ensino. Passou a palavra à Maria Aparecida que
apresentou a situação orçamentária do campus comparando os dados de valores
disponível versus o empenhado, explicou que o crédito disponível não significa
necessariamente recurso uma vez que depende da liberação do governo.
Apresentou o quadro com os principais gastos e sua prioridade. Após comentar
sobre a semana de ciência e tecnologia, Carlos questionou sobre qual o impacto
da não realização deste evento, Rafael respondeu que este evento é uma proposta
do Ministério da Educação Ciência e Tecnologia e a Maria Aparecida sugeriu seguir
a decisão dos demais campi. Maria Aparecida comentou que provavelmente
faltará material de expediente. Mauro perguntou sobre a viabilidade do Diretório
Central dos Estudantes passar alguma verba ou materiais como de escritório
(pacote de papel, caneta, etc.) para a escola uma vez que esta cedeu espaço,
computador e central de impressão para eles. Rafael respondeu que não seria
viável o repasse de verba uma vez que a ação foi justamente para poder contribuir
ao movimento e beneficiar aos alunos com o serviço prestado, mas que
conversaria com os membros do Diretório Estudantil sobre a possibilidade de
repassar materiais como pacotes de papel. Carlos perguntou sobre quais ações a
Reitoria estaria fazendo para contenção das despesas e a Maria Aparecida
respondeu que dispensou também trabalhadores terceirizados e Rafael explicou
que foram propostas ações conjuntas através da gestão compartilhada, uma ação
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em que os campi se unem para se ajudar e se apoiar, revisam custos e
redirecionam recursos. Maria Aparecida seguiu explicando sobre a diminuição na
força de trabalho terceirizada e Carlos completou que os servidores terão que
rever suas tarefas e fazer aquelas que eram executadas por terceiros. Jéssica
perguntou se os alunos não poderiam voltar a ajudar no restaurante. Rafael e
Maria Aparecida justificaram que não seria possível por razões legais. Mauro
perguntou se foi cogitado a redução do número de centrais de impressão e a
implantação de cota de impressão, conforme sugerido pela coordenação da CGTI
para diminuir os custos com o contrato. Júlio propôs rever a oferta de algumas
disciplinas dos cursos e otimizar as disciplinas ministrados à distância, a fim de se
conter gastos. Carlos sugeriu à representante discente Jéssica, a divulgação destas
informações a toda comunidade aqui representada, inclusive para que as famílias
se conscientizem da atual situação crítica em que se encontra a escola. Que todos
se mobilizem em prol desta causa. Mauro sugeriu que no próximo encontro de pais
e professores a situação do campus fosse apresentada com a intenção de
conscientizar os familiares dos alunos. Marcos levantou a questão da flexibilização
da jornada de trabalho se iria permanecer e sobre o controle dos pontos. Rafael
respondeu que há um estudo por parte da Reitoria e recomendação da
Controladoria Geral da União para rever estes processos, mas ainda não há uma
definição certa e exata. Ademais existe uma comissão local de avaliação destes
setores. Sobre o ponto eletrônico o Rafael afirmou desconhecer qualquer ação
neste sentido. Comentou sobre a necessidade da Rede Federal se readequar ao
novo cenário e no que tange à eficiência relatou sobre a plataforma Nilo Peçanha
que compila e apresenta dados factíveis do ranking das instituições públicas de
ensino, a seu ver uma excelente ferramenta de gestão. Acrescentou que este
momento de instabilidade seria necessário rever processos e procedimentos.
Carlos perguntou ainda sobre o término do semestre letivo e o Rafael respondeu
que o cenário ainda é incerto. Rafael informou que serão realizadas reuniões nos
departamentos, com os técnicos administrativos e representações estudantis.
Maria Aparecida completou que está sendo feito um trabalho junto à Reitoria para
que todos os campi terminem o semestre. Fábio sugeriu que todos os problemas e
impactos decorrentes do contingenciamento imposto pelo governo bem como as
ações que estão sendo tomadas internamente, sejam amplamente divulgados
através de comunicados da direção-geral, murais, nos diversos canais de
comunicação do campus e redes sociais para atingir toda comunidade interna e
externa, e também sejam promovidos palestras e debates no centro de
convenções para apresentação dos problemas aos alunos e servidores. Às
dezesseis horas e quinze minutos o Presidente encerrou a reunião. 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, 30 de agosto de 2019.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira, Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 30/08/2019, às
12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Aurelio Dias Meireles,
Representante Suplente do Corpo Docente, em 30/08/2019, às 12:58,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Mauro Henrique Silva,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
30/08/2019, às 13:01, 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 30/08/2019,
às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira,
Técnica em Contabilidade, em 30/08/2019, às 14:06, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira,
Presidente do Conselho Acadêmico, em 30/08/2019, às 14:39, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante titular do Corpo Docente, em 30/08/2019, às 15:02,
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 30/08/2019, às
15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
02/09/2019, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0391780 e o código CRC 3E7977E1.
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