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Ata da 3ª Reunião do Conselho Acadêmico
do IFMG-Campus Bambuí, realizada em

27/05/2020.
Aos vinte e sete de maio de dois mil e vinte, às oito horas e oito minutos, iniciou-se
a reunião, via webconferência, 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, Gabriel de Castro Jacques -
representante titular da área de Pesquisa, João Henrique Rodrigues -
representante titular do corpo docente, Carlos Manoel de Oliveira - representante
titular do corpo docente, Eduardo Henrique Modesto de Morais - representante
titular da área de Extensão, Paulo Rodrigues Cardoso - representante suplente do
corpo técnico-administrativo, Jéssica Sousa Alves - representante titular do corpo
discente, Luciana da Silva de Oliveira - representante titular da área de Ensino,
Fábio Júnior Diniz - representante titular do corpo técnico-administrativo,
Alexandre Moura Giarola - servidor convidado, Heloisa Cristina Pereira - servidora
convidada e Ana Carolina Costa Ribeiro de Oliveira - secretária. O presidente
Rafael iniciou a reunião lendo os itens de pauta: um - pedido afastamento
de servidora, dois - apreciação da proposta de projeto pedagógio do curso Técnico
em Eletromecânica integrado ao Ensino Médio, três - aprovação da Resolução sete
de dois mil e dezenove, quatro -  definição de novo cronograma para as eleições
deste colegiado, cinco - ações do campus frente à Pandemia do Coronavírus e por
último - Informes Gerais do Presidente.  A secretária solicitou aos presentes
autorização para gravar a reunião, não houve objeções. O presidente inverteu os
itens de pauta começando pelo segundo, inversão esta aprovada pelos presentes.
O servidor convidado Alexandre apresentou a estrutura para implantação do curso
técnico em eletromecânica integrado ao ensino médio, os trabalhos que foram
feitos: reuniões, elaboração da proposta, mostrou o cenário do curso atual e da
nova proposta, sugestões de mudanças quanto a carga horária e disciplinas.
Reforçou a importância para os alunos e para imagem do campus. Carlos pediu a
palavra a fim de ponderar sobre docente quanto à proposta do novo curso, e leu
parte da solicitação que em suma pede que a disciplina de informática seja
discutida com o núcleo de computação antes da aprovação do curso. e citou a
perda de duas vagas do referido núcleo. Rafael pontuo sobre estas vagas que
conseguiu reverter este cenário com a vinda de um professor efetivo e um
visitante. Passou a palavra à Luciana que informou saber desta demanda do
Núcleo de Computação, que a consulta aos coordenadores sobre a remodelagem
do curso foi feita no final do ano de dois mil e dezenove, e será retomada. Expôs
suas considerações sobre a nova proposta e seus impactos nas cargas horárias
dos professores. Alexandre pediu a palavra e leu alguns e-mails trocados com
diretoria de ensino e demais interessados, nos quais o núcleo de computação tem
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ciência. Segundo ele o núcleo de informática não foi consultado formalmente por
entender que não haveria impacto para estes professores, num primeiro
momento, mas entende o posicionamento do núcleo e está aberto a novas
discussões. Rafael ponderou que esse processo evoluiu e  reforçou que este
colegiado seria a primeira instância a ser consultada, parabenizou ao professor
pelo trabalho desenvolvido. Luciana reforçou que as discussões com os diversos
cursos envolvidos foram interrompidas devido a outras demandas emergenciais.
Fábio comentou que acha válido a implantação do novo curso e  fez algumas
considerações sobre o curso ser voltado para árae agrícola e de manunteção
automotiva, sugerindo a possibilidade da atuação em uma área mais ampla a citar
a manutenção industrial. Alexandre citou que sugeriu nomes mais genéricos em
reuniões prévias mas foi voto vencido, que este curso impactaria na carga horária
e também sobre empregabilidade na região, finalizou dizendo que as melhorias
podem ser feitas, mas dentro de um cenário de instituição pública de ensino, fez o
que seria possível. Paulo perguntou se a disciplina educação financeira se vai ser
trabalhada no curso. Alexandre respondeu que a proposta do ministério da
educação prevê que as redes de ensino contenham o item Educação Financeira e
a ideia é obter resultados para vida profissional e pessoal aluno. Paulo pontua que
esta disciplina deveria ser trabalhada em todos os cursos. Luciana respondeu
ser importante valorizar esta área, mas depende de um diálogo amplo com todos
e uma mudança abrangente para os cursos o que impactaria ainda mais na carga
horária de muitos professores, mas que este assunto abre oportunidades para
discussões. Maria Aparecida perguntou se o Alexandre teria informações sobre
atuação dos egressos para respaldar a nova proposta, para se tornar mais
atrativa. Alexandre pontuou que vai rever com os núcleos sobre as disciplinas de
manutenção e instrumentação, mas que elas são anuais, reforçou que a mudança
é necessária mas que na administração pública o contexto é diferente, questão de
orçamento, manter o curso de mecânica é caro para o campus, precisa rever a
mudança. Rafael levou para votação da proposta, que foi aprovada por
unanimidade. Agradeceu a participação do Alexandre. Passou para o segundo item
de pauta, invertido, pedido de afastamento de servidora e passou a palavra
à Heloisa que explicou o processo e o porquê desta solicitação estar
agora passando pelo conselho. Relatou sobre a existência de uma nova resolução
do instituto federal de educação ciência e tecnologia de minas gerais, a de número
trinta e seis de dois mil de dezenove. Carlos perguntou como fica a reposição da
servidora no setor já que o servidor técnico administrativo não tem direito a
substituto, Heloisa respondeu que foi feita reunião, resgistrada em ata, com os
pares que definiram um plano de trabalho. Carlos perguntou sobre remuneração
se seria impactada, e Heloisa respondeu que não há impacto salarial pois é direito
do servidor. Maria Aparecida perguntou porque ela estaria pedindo somente um
mês e Heloisa respondeu que ela já havia pedido dois meses antes. Rafael
ponderou que toda pergunta é válida para construção das ideias, e levou para
apreciação dos membros, item aprovado por unanimidade. Passando ao terceiro
item de pauta aprovação da resolução sete de dois mil de dezenove, abriu para
perguntas, João perguntou sobre o impacto financeiro para o campus, Rafael
pontou que o objetivo da ação seria ajudar aos alunos carentes, Maria Aparecida
ponderou que não houve impacto financeiro para o campus mas cumprir o papel
social. Paulo considerou que a cobrança de taxas é inconstituional e o presidente
passou à votação, a fim de que esta Resolução passe de ad referendum para
referendada por este colegiado, resolução aprovada por unanimidade. No quarto
item de pauta definição de novo cronograma para as eleições deste colegiado, o
presidente sugeriu que as eleições iniciassem em junho de dois mil e vinte, devido
às intercorrências deste ano, abriu para considerações e como não houve, passou
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para votação que foi aprovada por unanimidade. Chegando no quinto item de
pauta - ações do campus frente à Pandemia do Coronavírus, passou a palavra à
Luciana  que explicou sobre as reuniões realizadas com os diversos segmentos do
campus buscando ouvir toda a comunidade acadêmica, mostrou as dados dos
trabalhos realizados, pensando no novo cenário de ensino e novos
encaminhamentos. Pediu o apoio deste colegiado para posteriormente consultar
os demais colegiados de cursos e respectivos núcleos. Carlos pediu a palavra para
pontuar colocação de uma professora sobre a nova realidade de trabalho e as
dificuldades emocionais e físicas envolvidas, Luciana mostrou preocupação com
este assunto - novas rotinas dos servidores e seus impactos, informou que foram
feitas algumas reuniões com os setores de esporte e lazer do campus bem como o
psicológico, a fim de dar o suporte aos servidores e finalizou que
pretende articular algumas ações, mas que ainda estão em construção. Rafael
encaminhou para análise do conselho a fim de apoiar o plano da Diretoria de
Ensino e demais setores envolvidos, e abriu para votação. Reforçou que este ato
se refere  à ciência e apoio do conselho acadêmico aos trabalhos citados, em prol
desta reestruturação. Item aprovado por unanimidade. Luciana agradeceu o
envolvimento de todos, e considerou que o aluno merece nosso empenho em
minimizar o impacto em suas vidas. No último item de pauta - Informes Gerais do
Presidente, apresentou um cenário em que este colegiado será consultado por
várias vezes devidos às mudanças emergenciais que envolve todos setores,
agradeceu a presença de todos e às dez horas e cinquenta e um minutos, deu por
encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, Ana Carolina Costa Ribeiro
de Oliveira, lavro a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes.
 
 

Bambuí, 27 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Costa Ribeiro de
Oliveira, Secretário(a) do Conselho Acadêmico, em 27/05/2020, às
12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira,
Presidente do Conselho Acadêmico, em 27/05/2020, às 12:29, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida de Oliveira,
Representante Titular da Área de Administração e Planejamento, em
27/05/2020, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel de Castro Jacques,
Representante Titular da Área de Pesquisa, em 27/05/2020, às 15:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira,
Representante Titular do Corpo Docente, em 27/05/2020, às 15:47,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues,
Representante Titular do Corpo Docente, em 27/05/2020, às 15:53,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz,
Representante Titular do Corpo Técnico-Administrativo, em
27/05/2020, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Henrique Modesto de
Morais, Representante Titular da Área de Extensão, em 27/05/2020, às
17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luciana da Silva de Oliveira,
Representante Titular da Área de Ensino, em 27/05/2020, às 21:17,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Rodrigues Cardoso,
Assistente de aluno, em 28/05/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Sousa Alves, Usuário
Externo, em 29/05/2020, às 13:50, 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
0569743 e o código CRC FE4E7ADE.
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