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Ata da 4ª Reunião do Conselho Acadêmico do IFMG-
Campus Bambuí, realizada em 01/07/2020.

Ao primeiro dia  de  julho  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, Mauro Henrique Silva - representante titular 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, e Paula Kamyla Alves Ribeiro - secretária. O presidente Rafael iniciou a reunião lendo os
itens de pauta: um - Apreciação da minuta da Resolução Estudos não Presenciais, dois - Informes Gerais
do Presidente. A secretária solicitou aos presentes autorização para gravar a reunião, não houve objeções.
O Presidente iniciou destacando a importância da apreciação da Resolução de Estudos não Presenciais
nesta reunião e passou a palavra para Luciana para explanação sobre a mesma. Luciana explicou como foi
realizada a consulta pública à Resolução nos últimos dias e apresentou seu resultado, com as sugestões 
recebidas de docentes e discentes para alterações no texto da minuta. Foram apresentadas as sugestões que
já foram incorporadas pela Diretoria de Ensino (DE) no corpo da minuta e as que não foram aceitas e/ou
podem ser tratadas neste Conselho. Sobre a sugestão apresentada por um discente para que sejam aceitas a
realização de novas matrículas nesse momento, Luciana salientou que a alteração não foi incorporada à
minuta, pontuando que apenas os casos excepcionais onde há justificativa, tem sido repassados pela DE ao
colegiado do curso para análise. Nesse sentido, destacou que essa questão também pode ser discutida por
este Conselho. Em relação ao questionamento de docente sobre o calendário acadêmico, Luciana destacou
que a proposta de calendário é plausível considerando a modalidade de ensino que será empregada, bem
como a autorização governamental para tanto. Luciana informou que foi realizada uma revisão textual na
Minuta da Resolução, bem como inseridas algumas outras sugestões feitas da DIREC e DIPPG. A Minuta
atualizada foi apresentada destacadas as alterações relativas a: correções textuais e formatação; alterações
efetuadas no Art.  10o, a respeito da agenda dos cursos;  nos Arts.  15 e 24, II,  para inclusão da "pós-
graduação";  Art.  29 com alteração relativa  à  inclusão dos  editais  05  e  06/2020;  Art.  37  referente  ao
NAPNEE, CAE e CADP; Art. 59, §§ 1º e 2º relacionados às questões de estágios.  Luciana destacou que,
muito embora o documento tenha ficado um pouco extenso, buscou-se atender a todas as necessidades do
Campus nesse momento. Rafael parabenizou Luciana pela apresentação e abriu para perguntas dos demais
membros, destacando que, a respeito do calendário acadêmico, o mesmo já foi incluído em pauta para
deliberação na próxima reunião dia 03/07/2020 (sexta-feira). Sobre o questionário aplicado envolvendo a
implementação da modalidade de estudos não presenciais.  Luciana informou que este foi apresentado no
início da pandemia e  que,  em seguida foi  reformulado,  e  aberto  novamente para resposta  com ampla
divulgação, tendo cerca de 60 a  70% de respostas, que estão sendo tentadas outras formas de contato,
inclusive  via  telefonistas  do  campus,  com  os  alunos  para  maior  adesão,  tendo  sido  destacado  sua
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importância na  reunião de pais ocorrida na data de ontem (30/06/2020), e que o prazo para resposta ao
questionário foi reaberto até próxima sexta-feira (03/07/2020). Luciana e Rafael abordaram a implantação
do auxílio financeiro a ser ofertado aos alunos para acesso digital, de forma a viabilizar os estudos não
presenciais. Carlos  pontuou sobre a questão das aulas práticas durante as atividades não presenciais, sobre
a  dificuldade  de  se  formatar  o  ambiente  Moodle  para  realização  dessas  aulas,  sendo  necessária  uma
ponderação nesse sentido. Destacou que havendo um pouco de atividade prática na disciplina essas aulas
não deveriam acontecer na plataforma Moodle. Sobre o pedido de matrículas novas nesse momento Carlos
destacou que poderiam ser abertas exceções para que os alunos pudessem fazer as disciplinas a fim de
minimizar prejuízos aos alunos, dentro do que for possível. Com relação às disciplinas práticas, Luciana
afirmou que foi feita uma análise via NDEs e Colegiados para viabilizar a oferta na modalidade ENP, e que
algumas disciplinas, muito embora no primeiro momento tenham sido incluídas, podem ser revistas ao
longo do período, podendo ser retiradas e retomadas quando das aulas presenciais. João parabenizou o
grupo de trabalho pela elaboração da Resolução de Estudos Não Presenciais. Destacou que também receia
a retomada das aulas de forma não presencial, especialmente considerando que muitos docentes podem ter
dificuldades na utilização da plataforma. Sugeriu a extensão do calendário ante a demanda de tempo para
capacitação de professores e alunos. Gabriel parabenizou Luciana e equipe pela elaboração da Resolução.
Destacou sua preocupação sobre como serão feitas avaliações aos alunos nessa nova modalidade de ensino,
pelo que acredita que os planos de ensino poderão sofrer reformulações, o que vai demandar calma a fim
de  se  verificar  o  que  funciona  ou  não  para  cada  disciplina.  Rafael  salientou  que  nesse  momento  é
necessário bom senso, sendo  possível alterar rumos, aceitar possíveis erros, e que a preocupação é tanto de
professores  quanto  alunos.  Luciana  afirmou a  importância  de  que  o  professor  se  permita  explorar  as
ferramentas, e se permita errar, que o processo está em construção, e que o curso desenvolvido para a
capacitação dos professores em novas tecnologias aplicadas ao ensino continuará disponível na plataforma.
Com relação aos alunos destacou que eles possuem conhecimento digital que auxiliará na utilização da
ferramenta.  Sobre  a  realização  de  novas  matrículas,  questionou  se  todos  concordam  tratar  todas  as
exceções como exceções nesse momento, que foi aceito por todos. Jéssica apresentou a preocupação dos
alunos, em especial da zootecnia, sobre como serão desenvolvidos os TCCs, e também sobre os horários
das aulas à distância em razão dos seus horários de trabalho. Rafael salientou que a questão dos horários
vai da sensibilidade dos professores. Sobre os TCCs Rafael afirmou a importância da Instrução Normativa
(IN)  relacionada  à  Pesquisa  e  Extensão  que  está  sob  consulta  pública  nesse  assunto,  bem  como  a
importância de que alunos e professores ajustem entre si os trabalhos que serão desenvolvidos.  Gabriel
informou que as atividades de pesquisa e extensão seguem atualmente a IN da Reitoria, mas no primeiro
momento a preocupação é com a saúde de todos, estando suspensas as atividades que ocorrem dentro do
Campus, com aglomeração.Nesse sentido a condução dos trabalhos deve ser revista para essa adequação, o
que deverá ser feito caso a caso ou curso por curso. Eduardo falou sobre a realização dos estágios nesse
período, o que deve ser tramitado via SEI. Serão serão trabalhados os casos emergenciais no primeiro
momento e a flexibilização para esses casos. Destacou a preocupação com a precarização dos estágios
nesse momento e afirmou, por fim ,que o que foi sugerido pela DIREC foi contemplado pela minuta da
Resolução.  Luciana falou sobre os horários para realização das atividades não presenciais questionado por
Jéssica, destacando a necessidade de acordo entre alunos e professores, embora, a princípio, o horário, seja
o  horário  de  aula  estabelecido  no  Horário  Acadêmico,  mas  que  qualquer  atividade  síncrona  deverá
realizada em comum acordo, devendo ficar disponibilizada posteriormente, a fim de que o aluno tenha
autonomia para gerenciamento do tempo. João comentou sobre a importância do apoio dos pais aos alunos
nesse momento para que consigam estar presentes de forma virtual e participar do ensino não presencial.
Falou sobre a dificuldade em replicar a boa didática desenvolvida em sala de aula  nos materiais que serão
disponibilizados no Moodle.  Luciana afirmou a importância dos docentes adequarem sua didática para
esse momento e buscarem as melhores formas de se comunicar nesse contexto. Mauro questionou sobre a
possibilidade de apoio dos Técnicos de Laboratório no ensino não presencial. Luciana respondeu que as
decisões foram todas considerando as deliberações dos colegiados de acordo com as especificidades de
cada área. Gabriel salientou que a utilização dos laboratórios será tratada junto com a IN das atividades de
ensino, pesquisa e extensão, considerando as orientações de como poderão ser utilizados os laboratórios.
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Afirmou que  a utilização dos laboratórios será excepcional, e que, a princípio será permitido apenas que
um servidor  fique no laboratório, não podendo  estar presentes técnicos e professores simultaneamente.
Carlos informou que se reuniu com os técnicos de laboratório,  onde foi esclarecido sobre a utilização
excepcional dos laboratórios durante esse período de aulas não presenciais, bem como controle de entrada
e registros. Luciana comentou a possibilidade de se investir em suportes para colocação de celulares para
gravação  de  experimentos  para  aulas  gravadas  em  laboratórios,  sugestão  que  foi  anotada  por  Maria
Aparecida  para  análise.  Mauro  questionou  sobre  como  está  sendo  estruturada  a  questão  dos  eventos
virtuais que estão sendo promovidos pelo Campus. Rafael informou que o setor de Eventos foi incorporado
ao setor de Relações Institucionais (RI) e que os eventos estão sendo realizados de forma organizada, com
procedimentos próprios traçados pelo RI.  Destacou a criação de uma estrutura virtual e montagem de
estúdio no Campus. Eduardo falou sobre a plataforma MaisIFMG, sendo o Campus Bambuí, o que mais
aprovou propostas  no IFMG, que os  Cursos  Fic  aprovados  precisarão da  estrutura  para gravação das
vídeoaulas que está em construção.  Rafael colocou em votação a aprovação da Resolução dos Estudos não
Presenciais que foi aprovada por unanimidade.  Seguindo-se para o último item de pauta - Informes Gerais
do Presidente, Rafael reforçou sobre a votação do calendário acadêmico na reunião da próxima sexta-feira
(03/07/2020), informou ainda que já foi montada a comissão eleitoral para o novo Conselho Acadêmico.
Foi dada a palavra Gabriel, a fim de que fizesse uma breve explanação sobre a IN relacionada ao Ensino,
Pesquisa e Extensão, que está sob consulta. Gabriel informou que essa IN se baseou na IN que a Reitoria
fez no início da suspensão das atividades, que foram englobadas todas as atividades de ensino, pesquisa e
extensão  e  como  elas  serão  desenvolvidas  neste  período  de  pandemia,  bem  com  a  utilização  dos
laboratórios e desenvolvimento dos projetos. Destacou que a mesma está em consulta pública solicitando
que todos leiam o documento. Rafael passou a palavra para Luciana falar sobre o Calendário Acadêmico.
Luciana destacou que serão dois calendários e como será seu funcionamento, que o mesmo foi acordado
junto aos coordenadores de curso e solicitou que todos vejam o calendário para a reunião de sexta-feira.
Rafael, agradeceu a presença de todos e às dez horas e quinze e um minutos, deu por encerrada a reunião.
Nada  mais  havendo  a  tratar,  eu,  Paula  Kamyla  Alves  Ribeiro,  lavro  a  presente  ata,  que  após  lida  e
aprovada, será assinada pelos presentes.

Bambuí, 01 de julho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Paula Kamyla Alves Ribeiro, Secretário(a) do Conselho
Acadêmico, em 02/07/2020, às 08:07, 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 02/07/2020, às 08:43, 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 02/07/2020, às 09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Presidente do Conselho
Acadêmico, em 02/07/2020, às 09:07, 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 02/07/2020, às 09:23, 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 02/07/2020, às 09:30, 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 02/07/2020, às 09:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Joao Henrique Rodrigues, Representante Titular do
Corpo Docente, em 02/07/2020, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Jessica Sousa Alves, Usuário Externo, em 02/07/2020, às
11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Junior Diniz, Representante Titular do Corpo
Técnico-Administrativo, em 02/07/2020, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Manoel de Oliveira, Representante Titular do
Corpo Docente, em 02/07/2020, às 15:06, 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 0587673 e o código CRC 5BBEF1FC.
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