1

ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA

2

E EXTENSÃO - CEPE DO IFNMG. Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois

3

mil e quinze, realizou-se a trigésima quarta reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e

4

Extensão que teve início às nove horas e dezoito minutos, sob a presidência da Pró-

5

Reitora de Ensino, a professora Ana Alves Neta, e contou com a participação dos

6

seguintes membros: Charles Bernardo Buteri substituto formalmente constituído do

7

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Kleber Carvalho dos Santos,

8

substituto formalmente constituído do Pró-Reitor de Extensão, Ivy Daniela Monteiro

9

Matos e

Dinamor Chicarelli do Nascimento, representantes dos Diretores de Ensino

10

ou cargo equivalente; Leonardo Lara e Lanna e Farley Jean de Souza, representantes

11

dos Diretores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação; Eduardo Souza Nascimento

12

representante dos Diretores de Extensão; André Felipe Gonçalves Gomes

13

representante dos Discentes e Carlos Alexandre de Oliveira representante dos

14

Técnicos Administrativos. A professora Ana Neta deu às boas vindas a todos em

15

especial aos colegas que estavam participando da reunião para apresentar matérias dos

16

campus. Dando continuidade apresentou os pontos de pauta a saber: Processos para

17

deliberação: 1)Implantação do Curso Técnico em Informática para a Internet Integrado

18

nos campi Teófilo Otoni e Janaúba; 2) Implantação do Curso Técnico em Informática

19

para a Internet Concomitante/Subsequente nos campi Teófilo Otoni, Diamantina,

20

Janaúba e Porteirinha; 3) Processo Nº 23414.000875/2015-30 Plano de Curso Técnico

21

em Informática concomitante/subsequente - Campus Diamantina; 4) Suspensão do

22

Calendário escolar do Campus Pirapora ofício de 24/08/2015; 5) Calendário de

23

Reposição 2015 Campus Almenara; 6) Calendário de Reposição 2015 Campus Araçuaí;

24

7) Calendário de Reposição 2015 Campus Arinos; 8) Calendário de Reposição 2015

25

Campus Januária; 9) Processo Nº 23414.000363/2015-73 Minuta do Regimento Interno

26

do Sistema Integrado de Bibliotecas do IFNMG; 10) Processo Nº 23414.000817/2015-

27

14 Proposta de Alteração do Regulamento para Gestão da Atividade Docente; 11)

28

Solicitação de aumento de 20% nas vagas para ingresso no primeiro semestre 2016 nos

29

Cursos de Engenharia Florestal, Engenharia de Alimentos e Medicina Veterinária do

30

Campus Salinas. Processos para distribuição:1) Plano de Curso Técnico em

31

Informática para a Internet Integrado Campus Teófilo Otoni; 2) Plano de Curso Técnico
Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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32

em Informática para a Internet Integrado Campus Janaúba; 3) Plano de Curso Técnico

33

em Informática para a Internet Concomitante/Subsequente Campus Teófilo Otoni; 4)

34

Plano de Curso Técnico em Informática para a Internet Concomitante/Subsequente

35

Campus

36

Concomitante/Subsequente Campus Janaúba; 6) Plano de Curso Técnico em

37

Informática para a Internet Concomitante/Subsequente Campus

38

Normas para Oferta de Carga Horária Semipresencial em Cursos Presenciais no

39

Âmbito do IFNMG. A Câmara aprovou a pauta e em seguida a Presidente leu

40

memorando encaminhado pelo Professor Flávio Santos Medeiros da Fonseca

41

comunicando o afastamento do posto de Membro da CEPE e a justificativa de ter

42

sido indicado pelo SINASEFE para Conselheiro no Conselho Superior do IFNMG.

43

A Professora Ana Neta esclareceu sobre os impedimentos previstos no Regimento

44

da CEPE, acrescentou que atualmente o Professor Flávio também compõe a CPPD

45

e elogiou a sua colaboração enquanto Membro desta Câmara. Dando continuidade

46

a Presidente falou sobre a organização para eleição de representantes Docentes e

47

Técnicos administrativos na CEPE, esclareceu que haverá eleição para dois

48

titulares e dois suplentes para representação docente e um titular e um suplente

49

para representação de técnicos administrativos uma vez que o Membro Francisco

50

e a Suplente Sônia serão reconduzidos. Agradeceu os trabalhos e colaboração dos

51

técnicos administrativos Luciana e o suplente Carlos. Após discussão foram

52

indicados para Comissão de organização da eleição Jaqueline, Roberta e Gabriel

53

da Pró-Reitoria de Ensino, Prof. Charles da Pró-Reitoria de Pesquisa, Prof. Kléber

54

da Pró-Reitoria de Extensão e Cida Melo do Gabinete. Ana falou da importância

55

do processo eleitoral ser concluído ainda no ano de dois mil e quinze, para que as

56

representações não fiquem sem ocupantes. Solicitou auxílio dos Membros da CEPE

57

no âmbito dos campi na divulgação e acompanhamento do processo eleitoral. Logo

58

após o Prof. Carlos do Campus Avançado Janaúba iniciou a apresentação dos itens

59

1 e 2 da pauta concomitantemente: Implantação do Curso Técnico em Informática

60

para a Internet Integrado nos campi Teófilo Otoni e Janaúba e Implantação do

61

Curso Técnico em Informática para a Internet Concomitante/Subsequente nos

62

campi Teófilo Otoni, Janaúba e Porteirinha; Apresentou o corpo docente do campus,

Diamantina; 5) Plano de Curso Técnico em Informática para a Internet
Porteirinha e 7)

Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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63

a justificativa e explicou que a mudança do curso para informática para a internet além

64

da mudança de carga horária prevista no novo catálogo nacional dos cursos técnicos

65

ampliando a carga horária do curso técnico em informática, percebeu-se um anseio local

66

mais específico, para o comércio eletrônico voltado para a internet e acrescentou que os

67

novos arranjos da área também assim o exigem. Apresentou a denominação, eixo

68

tecnológico, regime escolar, prazo para integralização e cargas horárias para o curso

69

concomitante/subsequente de 1000 horas (mil horas) e para o curso integrado ao ensino

70

médio de 3333horas e 20 minutos (três mil trezentas e trintas e três horas e vinte

71

minutos). Afirmou a pretensão do campus de implantação do curso em dois mil e

72

dezesseis. Apresentou ainda as matrizes curriculares dos cursos integrado e

73

concomitante/subsequente, as instalações e a estrutura física do campus. O Professor

74

Thiago de Teófilo Otoni falou do anseio local por cursos integrados gratuitos e de

75

qualidade. Ressaltou que o campus já oferta três cursos e apresentou características da

76

cidade de um comércio diversificado em educação, alimentação, hotelaria, serviços

77

financeiros, atividades imobiliárias e grande atividade turística. Apresentou perfil do

78

egresso com formação voltada para autonomia, identificação do curso, eixo tecnológico

79

informação e comunicação, carga horária total 1000 h (mil horas) para o curso

80

concomitante/subsequente oferta de 40 (quarenta) vagas com proposta de implantação

81

em 2016 ( dois mil e dezesseis), proposta de oferta vespertino. Apresentou ainda a

82

organização curricular, o corpo docente que dispõe de cinco docentes da área de

83

informática, a estrutura física do campus que conta com laboratório de informática com

84

40 computadores. Falou da expectativa de funcionamento do novo prédio em fevereiro e

85

assegurou que mesmo que haja algum atraso o espaço cedido utilizado atualmente

86

atende as necessidades. Para o curso integrado apresentou carga horária total 3333horas

87

e 20 minutos previsão de implantação em dois mil e dezesseis, apresentou corpo

88

docente parte propedêutica. Expôs o acordo entre o IFNMG e a Secretaria de Educação

89

do Estado de Minas Gerais que cederá quatro docentes e provavelmente chegará a

90

cinco. Esse Termo de Cooperação estabelecido com o Estado atenderá as disciplinas de

91

Química, Geografia, História, Filosofia/Sociologia, Educação Física e Língua

92

Espanhola dos cursos integrados. Apresentou em seguida a organização curricular

93

similar a do Campus Janaúba. O Professor Pedro Paulo, Diretor de Ensino do Campus
Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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94

Avançado Porteirinha se apresentou e explicou os encaminhamentos para a implantação

95

do curso, afirmou que é um sonho que se tornou realidade para a cidade de Porteirinha e

96

região. Apresentou a previsão de três docentes já liberados para atuarem no campus e

97

informou que ele pessoalmente já atuou no Campus Arinos na área de informática

98

devido a sua especialização: Informática para Educação. Acentuou que a área de

99

informática foi a mais solicitada dentro do processo de audiência pública. Apresentou o

100

território de abrangência do Campus Porteirinha, a justificativa, os objetivos, a

101

identificação do curso com pretensão para início em dois mil e dezesseis ofertando 40

102

vagas, o prazo para integralização mínimo de 03 semestres (18 meses) e máximo de 06

103

semestres (36 meses), carga horária 1000 horas (mil horas) e as instalações. A Prof.ª

104

Ana parabenizou o trabalho em conjunto dos três campi e destacou como isso é positivo

105

nos trâmites dos Órgãos Superiores do IFNMG. Ressaltou a importância da formação

106

do aluno trabalhando as especificidades locais mas que é muito relevante o projeto ser

107

único acrescido do diferencial para a formação de qualidade na forma pedagógica de

108

atendimento ao aluno. Justificou ainda que a nova carga horária de 1200 horas do Curso

109

Técnico em Informática aumentada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos trouxe

110

muita preocupação em relação a evasão e o Curso Técnico em Informática para a

111

Internet além de sanar essa preocupação é um curso muito atrativo. A Professora Ana

112

Neta falou da antecipação de oferta dos cursos integrados, as estratégias para o seu bom

113

andamento e que a orientação na REDITEC é o fortalecimento dos cursos integrados

114

contando com as parcerias possíveis. O Membro André questionou se os campi que já

115

ofertam o curso Técnico em Informática continuariam ofertando. A Diretora de Ensino

116

de Janaúba, Dinamor, esclareceu que haverá uma migração de um curso para o outro,

117

então ele deixará de ser ofertado. Ivy questionou sobre o estágio estar previsto no curso

118

integrado, mas no concomitante/subsequente não percebeu esta previsão no plano de

119

curso, cita uma atividade integrada entre três disciplinas, solicitou esclarecimentos. O

120

Professor Carlos esclareceu que a ideia é que ao longo de cada semestre seja

121

desenvolvido um produto, incluindo os professores da área propedêutica e que inclusive

122

pode partir deles na necessidade de sua disciplina, como uma espécie de atividade de

123

extensão. Ivy alertou para a importância de um registro dessa atividade para o aluno,

124

constaria a título de incentivo para o discente. O professor Kleber falou de sua
Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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125

inquietação quanto aos alunos se formarem sem desenvolverem um produto e os planos

126

aqui apresentados apresentam uma proposta bastante positiva. Sugeriu que fosse

127

montado um portfólio, acrescentou que acredita muito na ideia. Ivy parabenizou pela

128

ideia e falou que gostou mais da proposta do que do estágio. Ana Cecília, Diretora do

129

Departamento dos Cursos Técnicos, falou da reunião realizada no dia vinte e um, expôs

130

resumidamente sobre os encaminhamentos para unificação do Curso Técnico em

131

Informática para Internet, sobre as ideias de mudanças e acrescentou que a reunião foi

132

muito proveitosa. Em seguida a Câmara aprovou por unanimidade a Implantação

133

do Curso Técnico em Informática para a Internet Integrado nos campi Teófilo

134

Otoni e Janaúba e Implantação do Curso Técnico em Informática para a Internet

135

Concomitante/Subsequente nos campi Teófilo Otoni, Janaúba e Porteirinha itens 1

136

e 2 desta pauta que serão encaminhados para apreciação do Colégio de Dirigentes

137

e Conselho Superior. Dando continuidade o Professor Alysson Trindade apresentou o

138

Processo Nº 23414.000875/2015-30 Plano de Curso Técnico em Informática

139

concomitante/subsequente - Campus Diamantina. Falou das características da Cidade de

140

Diamantina, patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO desde 1999. Expôs um

141

levantamento realizado nas cidades próximas à Diamantina no qual verificou-se que o

142

curso é ofertado em Montes Claros, Pirapora e São João Evangelista o que demonstra

143

que é viável sua oferta no campus. Apresentou carga horária de 1320 horas e número de

144

vagas 30. Apresentou as parcerias entre o IFNMG e UFVJM, UEMG e SEBRAE.

145

Apresentou os objetivos e as justificativas e destacou entre elas a falta de formação

146

técnica em TI na região. Falou da preocupação do campus com a formação humana

147

apesar de o curso ser técnico. Destacou o trabalho de nivelamento na disciplina

148

Introdução à Informática com os ingressantes, devido aos extremos no qual há alunos

149

que praticamente já são técnicos almejando o diploma e alguns que praticamente não

150

tem conhecimento nenhum na área. Informou que o campus está atendendo ao

151

PROUNIC. Apresentou a matriz, a previsão de certificação intermediária e da oferta de

152

20% de carga horária de ensino a distância com colaboração da EaD e informou que já

153

atendeu a sugestão do parecerista Carlos. Apresentou as instalações do campus. No item

154

avaliação Ana Cecília enfatizou a necessidade de corrigir a progressão parcial já

155

regulamentada para os cursos concomitantes/subsequentes. O Membro Farley
Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.

5 de 8

156

parabenizou pela forma como foi proposto o estágio. O Professor Alysson falou que já

157

está em construção na UFVJM uma empresa júnior que enriquecerá as possibilidades de

158

estágio. O Membro Leonardo sugeriu a mudança no nome da disciplina

159

acompanhamento de estágio para estágio supervisionado. Ivy, membro da CEPE,

160

sugeriu padronizar ao longo do texto redação aplicada que em alguns locais está

161

grafado como redação técnica. Após discussão o Processo Nº 23414.000875/2015-30

162

Plano de Curso Técnico em Informática concomitante/subsequente - Campus

163

Diamantina foi aprovado por unanimidade, com as alterações sugeridas, e será

164

encaminhado ao Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. Com anuência da

165

Câmara antecipou-se o item 9 da pauta: Processo Nº 23414.000363/2015-73 Minuta do

166

Regimento Interno do Sistema Integrado de Bibliotecas do IFNMG, apresentado por

167

Carlos Alexandre bibliotecário do Campus Montes Claros. Carlos Alexandre falou da

168

dificuldade de padronização dos processos administrativos e operacionais, pois cada

169

campus trabalha de uma forma, assim as bibliotecas têm se expandido sem nenhum

170

parâmetro, além disso os novos servidores chegam sem treinamento o que dificulta o

171

trabalho de rotina. Falou ainda da duplicidade de gastos em aquisições e assinaturas e o

172

problema do gerenciamento de acervo. Apresentou os desafios das bibliotecas do

173

IFNMG, natureza e finalidade do Regimento, a estrutura, as atribuições, acentuou que

174

nada é novo e o modelo proposto é adotado na maioria das bibliotecas das universidades

175

e já em 23 (vinte e três) IFS. A Presidente falou que sempre foi uma demanda da

176

PROEN um bibliotecário para ter um Núcleo que coordenasse o trabalho das bibliotecas

177

mas por falta de código de vagas nunca foi possível. Informou que recentemente em

178

conversa com o Reitor foi demonstrada essa necessidade e foi disponibilizado um

179

código de vaga para a Reitoria e em seguida os bibliotecários se reuniram aqui em busca

180

dessa padronização que resultou nesse trabalho. Ana falou que hoje já está disponível o

181

código de vaga, no entanto não terá função gratificada, mas que em conversa com todos

182

os bibliotecários, ficou acordado a implantação desse Núcleo na Reitoria. A Professora

183

Ivy sugeriu que o documento apresentasse a figura de núcleo em substituição à

184

direção/coordenação da SIBI em termos de encaminhamento porque poderia se tornar

185

empecilho para aprovação do Regimento neste momento. Carlos Alexandre concordou

186

que seria necessário. O Professor Charles sugeriu que após a palavra coordenação fosse
Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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187

acrescentado /núcleo. A sugestão foi aceita. A Câmara sugeriu acrescentar a palavra

188

“prioridade” no art 04. A Câmara solicitou que fosse acrescentada nas disposições finais

189

o período de transitoriedade para os campi se adequarem. Após discussão o Processo

190

Nº 23414.000363/2015-73 Minuta do Regimento Interno do Sistema Integrado de

191

Bibliotecas do IFNMG foi aprovado por unanimidade com as alterações sugerida e

192

será encaminhado ao Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. A Professora Ana

193

Neta leu o ofício 323/2015 de 24/08/2015 do Campus Pirapora que trata da suspensão

194

do calendário escolar item 4 da pauta. Em seguida foram apresentados

195

concomitantemente os itens 5, 6, 7 e 8 Calendários de Reposição 2015 dos Campi

196

Almenara, Araçuaí, Arinos e Januária. A Pedagoga do Departamento dos Cursos

197

Técnicos, Graça, apresentou e disse que apontou algumas correções, afirmou que apesar

198

das correções que os campi já se prontificaram a fazer os calendários cumprem a

199

referência principal que é o cumprimento dos dias letivos. A Técnica em Assuntos

200

Educacionais, Roberta do Departamento de Ensino Superior destacou os pontos

201

analisados e afirmou que estão de acordo com a legislação. Os Calendários de

202

Reposição 2015 dos Campi

203

encaminhados para apreciação do Conselho Superior. Passou-se ao item 10 da

204

pauta: Processo Nº 23414.000817/2015-14 Proposta de Alteração do Regulamento

205

para Gestão da Atividade Docente. O Professor Kléber expôs que ele, o Professor

206

Charles e Roberto pareceristas indicados para apreciação do processo sinalizaram

207

favoravelmente, apesar de entenderem que o documento necessita de ajustes no decorrer

208

de todo o texto, no entanto o Prof. Manuel da CPPD, também indicado como

209

parecerista, informou que este processo já se encontra tramitando via CPPD. O Membro

210

Leonardo defendeu que o Professor Manuel confundiu os documentos. A Câmara

211

deliberou que fosse realizada uma reunião com participação dos Professores: Ana Neta,

212

Charles, Kléber, Roberto, Rafael-DGP e o Manoel da CPPD para verificarem se o

213

documento informado pela CPPD trata-se da mesma matéria e sobre as alterações

214

necessárias no texto para que fique compatível com a alteração no título. Após essa

215

reunião o documento retornará para apreciação da CEPE. Finalizando os itens da pauta

216

o Diretor de Ensino da PROEN, Roberto Marques falou do ponto 11, leu o documento

217

encaminhado pelo Campus Salinas solicitando o aumento de 20% nas vagas para

Almenara, Araçuaí, Arinos e Januária serão

Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.

7 de 8

218

ingresso no primeiro semestre 2016 nos Cursos de Engenharia Florestal, Engenharia de

219

Alimentos e Medicina Veterinária e explicou que as vagas dos cursos superiores para

220

serem alteradas necessitam de passar pelos Órgãos Colegiados Superiores conforme

221

orientação do Pesquisador Institucional Thiago, pois implica no SISU. A Câmara

222

deliberou favoravelmente ao aumento de vagas e será encaminhada solicitação de

223

ad referendum do Reitor para posterior referendo do Conselho Superior após a

224

reunião de posse. Passou-se à distribuição das matérias da próxima reunião:1) Plano de

225

Curso Técnico em Informática para a Internet Integrado Campus Teófilo Otoni;

226

Indicados: Fábio Barbosa Campus Januária, Pedro Fábio Campus Januária, Adeizete

227

Campus Diamantina;2) Plano de Curso Técnico em Informática para a Internet

228

Integrado Campus Janaúba; Indicados: Professores Wellington Silva e Alysson Trindade

229

e o Pedagogo Silas; 3) Plano de Curso Técnico em Informática para a Internet

230

Concomitante/Subsequente Campus Teófilo Otoni; Indicados: Alessandro Campus

231

Pirapora, Catarina Campus Arinos; 4) Plano de Curso Técnico em Informática para a

232

Internet Concomitante/Subsequente Campus Janaúba; Indicado: Danilo Campus Arinos;

233

5) Plano de Curso Técnico em Informática para a Internet Concomitante/Subsequente

234

Campus Porteirinha; Indicados: Adriano e Graça; 6) Normas para Oferta de Carga

235

Horária Semipresencial em Cursos Presenciais no Âmbito do IFNMG; Indicados:

236

Shirley, Luciana Gusmão e Rosélia. Nada mais havendo a tratar, a Pró-Reitora de

237

Ensino, agradeceu aos presentes e determinou o encerramento da reunião e a lavratura

238

deste termo às treze horas e quatorze minutos deste mesmo dia, ocasião em que

239

subscrevi a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será assinada por mim, Jaqueline

240

Pereira Evangelista Sales, secretária, pela Presidente bem como por todos os presentes.

Ata da 34ª Reunião da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão.
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