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INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS

ATA DE REUNIÃO
ATA DA OCTOGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO
NORTE DE MINAS GERAIS. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas
e vinte minutos, na Reitoria teve início a octogésima reunião ordinária do Colégio de Dirigentes do
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo Reitor, José Ricardo Mar ns da Silva. Es veram
presentes os seguintes membros: Aécio Oliveira de Miranda, Alisson Magalhães Castro, Cláudio Roberto
Ferreira Mont'Alvão, Edmilson Tadeu Cassani, Elias Rodrigues de Oliveira Filho, Fernando Barreto
Rodrigues, Joan Brálio Mendes Pereira Lima, Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Júnio Jáber, Maria Araci
Magalhães, Pedro Paulo Pereira Brito, Renato Afonso Cota Silva, Rogério Mendes Murta, Ricardo
Magalhães Dias Cardozo, Thiago Silva Miranda subs tuindo Renildo Ismael Félix da Costa, Wagner
Patrício de Sousa Júnior. Como convidados: Ana Alves Neta, André Luis Rabelo Cardoso, Antônio Carlos
Soares Mar ns, Marcela Melo Moreira Sans. Após conferir o quorum, o Presidente apresentou a pauta:
01) Informes do Reitor: Programa Serviço Cívico na França; Solenidade de 10 anos do IFNMG; 02)
Alinhamento das ações da Fadetec; 03) Apresentação do Programa de Gestão de Risco no IFNMG; 04)
Apresentação dos critérios para classiﬁcação de material permanente com base no valor econômico do
item; 05) Apresentação e avaliação de resultados do Projeto De Olho na Liderança e informações sobre
Plano Anual de Capacitação; 06) Apresentação da Minuta de revisão do Regulamento para Gestão das
A vidades Docentes do IFNMG; 07) Apresentação da minuta do Plano de Desenvolvimento Ins tucional
(PDI) dois mil e dezenove a dois mil e vinte e três. Dando con nuidade, O Diretor Execu vo, André Luiz
Rabelo, explanou sobre a reunião do Conif, em que par cipou representando o Reitor. Falou sobre o novo
cenário com as eleições para Presidente do Brasil, em andamento. Foi sugerido a elaboração de uma nota
do posicionamento do Colégio de Dirigentes do IFNMG, em relação ao cenário. Após discussão, ﬁcou
deﬁnido que seria elaborada a nota e seria apreciada no ﬁnal da reunião. Dando con nuidade, a
Servidora Roberta Silva Santos apresentou o Programa de Serviço Cívico na França. Explicou que serão
selecionados dois alunos para par ciparem do Programa. Explanou sobre o programa. Um aluno será do
Campus Januária, por exigência da coordenação do Programa. A outra vaga foi sorteada entre os campi, e
o Campus Salinas foi sorteado. O edital de seleção será elaborado posteriormente. Dando con nuidade,
o Coordenador de Comunicação do IFNMG, Bráulio Quirino Siﬀert, apresentou a proposta para realização
da Solenidade de dez anos do IFNMG. O Professor Thiago Lamonier explanou sobre a proposta. Explicou
a temá ca, o formato do evento. Manteve a data do calendário: dia treze de dezembro de dois mil e
dezoito. Em seguida, André apresentou a proposta de alinhamento das ações da Fadetec. Explanou sobre
o relacionamento com os clientes, estrutura, custos, ﬂuxo de receitas. Após considerações, alguns ar gos
do regulamento de relacionamento da Fadetec com o IFNMG e do estatuto da Fadetec serão alterados e
apreciados pelo Consup. Con nuando, André apresentou o Programa de Gestão de Risco no IFNMG.
Explanou sobre governança pública, eixos, lógica da governança pública. Informou que enviará o cio aos
campi para indicarem servidores para fazerem parte da comissão de Integridade do IFNMG. Após
considerações, o Professor Edmilson apresentou os critérios para classiﬁcação de material permanente
com base no valor econômico do item. Apresentou a minuta da portaria. O Professor Kléber Carvalho dos
Santos explanou sobre a portaria. Após considerações, o Codir recomendou a pauta em tela. Dando
prosseguimento, a Servidora Patricia Cardoso e Lemos apresentou a avaliação de resultados do Projeto
de olho na Liderança. Pontuou os aspectos posi vos, aspectos nega vos, observações do instrutor.
Relatou que os servidores gostaram muito do curso. Informou que apresentará a proposta do curso, nível
dois. André ressaltou a importância do curso, uma vez que foi uma ação iniciada na reitoria e estendida
aos campi. Agregando melhorias aos campi. Dando con nuidade, Patrícia apresentou o Plano Anual de
Capacitação para dois mil e dezoito e dois mil e dezenove. Explanou sobre o plano. Pontuou o obje vo, a
jus ﬁca va. Após considerações, o Codir recomendou o Plano, sem alterações. Con nuando, o Reitor
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explicou que a pauta: Minuta de revisão do Regulamento para Gestão das A vidades Docentes do
IFNMG, não será apreciada pelo Consup na reunião do dia vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito,
uma vez que alguns servidores pediram um prazo para maior discussão. O Professor Ricardo explanou
sobre a pauta. Segundo ele, as solicitações para adiarem a pauta são em função das mudanças que
ocorrerão com o novo governo. Os docentes alegam que não é viável aprovar um documento agora para
ser alterado posteriormente. O Professor Ricardo ques onou ao Codir se irão con nuar a discussão ou
irão esperar o novo governo. O Professor Renato Cota relatou que os docentes do Campus Montes Claros
pediram para con nuar com as discussões. O documento tem que ser discu do, frisou. O Professor
Rogério lembrou que os trabalhos foram paralisados por decisão do Codir, uma vez que esse órgão
esperava uma decisão da SETEC em relação à questão. O Professor Roberto Marques explanou sobre as
discussões e ponderações dos docentes e manifestações no Par cipe!. O Professor Josué Reis Ba sta
Júnior, presidente da CPPD, explicitou sobre as demandas e as jus ﬁca vas por que essa Comissão
solicitou prorrogação de prazo para apreciação do documento pelo Consup. A Professora Joaquina
reiterou a urgência do documento. Segundo ela, não há mais tempo para discu r tal documento, uma vez
que o trabalho está acontecendo e o regulamento existente está frágil. Recomendou que o documento
seja encaminhado para aprovação pelo Consup. Se for preciso, depois corrijam, alteram o documento,
haja vista que as legislações são mutáveis. O Professor Júnio Jáber pontuou a complexidade do tema da
regulamentação docente. Expôs que foi inserido em um grupo de whatsapp por colegas servidores de
diversos campi que se demonstravam insa sfeitos com a condução do tema pela comissão. Jáber se
posicionou no grupo dizendo que era contrário aquela forma de debate e que acreditava que o mesmo
deveria ser encaminhado pelas instâncias regulamentadas ins tucionalmente. Disse que se encontrava à
disposição para apoiar os colegas docentes e que levaria, como representante do Campus Diaman na, ao
CODIR as demandas do Campus. O Professor Júnio ressaltou a importância de se retornar à base, mesmo
reconhecendo o bom trabalho feito pela comissão, uma vez que os docentes ainda se encontram
inseguros com o debate. Salientou, ainda, que o país está num período de transição governamental, em
virtude das mudanças oriundas do período eleitoral. Defendeu que a temá ca deveria ser conduzida
apenas em dois mil e dezenove, após a posse do novo presidente, bem como a nova CPPD estaria apta
para conduzir os trabalhos, haja vista que a atual CPPD se encontra no ﬁnal da sua gestão. Pontuou,
ainda, que nenhum regulamento é está co. Todavia devemos assegurar que os servidores estejam
empoderados e sa sfeitos no cumprimento da a vidade ﬁm, situação que não era ní da naquele
momento. Assim, diante da movimentação dos colegas dos campi do IFNMG, a conjuntura não é
favorável para tal aprovação no CODIR com encaminhamento ao CONSUP. Logo, solicitou a suspensão do
envio da matéria ao CONSUP. Propôs que a comissão voltasse aos campi em conjunto com a CPPD e se
possível o tema retornasse ao CODIR no próximo ano, para apreciação e encaminhamento ao CONSUP. O
Professor Rogério relatou que recebeu um documento dos docentes do Mestrado ProfEPT, pedindo para
re rar o ponto da apreciação da reunião do Consup, jus ﬁcando a instabilidade do momento poli co do
País. O Professor Cláudio destacou que nenhum documento é está co que só com a prá ca é possível
veriﬁcar as falhas e as possibilidades de correções. Que é a favor de con nuar a discussão e
encaminhamento ao Consup. O Professor Elias relatou o histórico das proposições e externou que, após
ouvir as considerações do Colégio, entende que devemos atender às solicitações da CPPD de prorrogação
de prazo para emissão de parecer, entretanto propôs que sejam concedidos vinte dias de prazo, para que
seja apreciado pelo Consup, ainda em dois mil e dezoito. O Professor Thiago Silva Miranda relatou que os
campi foram contemplados com a visita da comissão e todas as explicações e discussões propostas.
Contudo, trouxe algumas ponderações e reclamações de professores. Em nome dos docentes, pediu para
adiar a matéria para ser apreciada pelo Consup, na reunião do mês de dezembro. O Professor Josué, em
nome da CPPD, pediu prazo, segundo ele, é uma solicitação dos docentes, especialmente do Campus
Montes Claros. Foi sugerido levar as propostas para os campi novamente para apresentá-las aos
docentes. O Codir recomendou a proposta. A matéria em tela será apreciada pelo Consup no mês de
dezembro, do ano corrente. Dando prosseguimento, o Professor Alisson Castro apresentou a minuta do
Plano de Desenvolvimento Ins tucional (PDI), dois mil e dezenove a dois mil e vinte e três. Ressaltou a
alegria com o envolvimento de todos. O documento está consistente, a perspec va é alcançar melhor
nota no credenciamento do IFNMG, pontuou. Salientou que esse trabalho não é da Prodi, mas do
Ins tuto por inteiro. Apresentou alguns pontos do PDI. Destacou o recredenciamento ins tucional: Perﬁl
ins tucional, planejamento estratégico, projeto pedagógico da ins tuição, plano de oferta de cursos e
vagas, plano diretor de infraestrutura sica, avaliação e desenvolvimento ins tucional, polí cas de
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atendimento aos discentes. Explicou que apresentou os dez capítulos para início dos debates. O Professor
Elias parabenizou a equipe pelo trabalho. Por oportunizar a todos par ciparem do processo. O
documento está muito bem elaborado. Começando pela deﬁnição prévia da metodologia e o
aprimoramento do mapa estratégico. Avançou em diversos pontos, dentre eles a demanda da
acessibilidade. Contudo, falta fortalecer itens como ações interdisciplinares, centro de línguas e
mobilidade acadêmica, destacou. Segundo ele, é necessário solicitar os cenários de desenvolvimento das
ofertas de cursos e vagas e colocar a oferta atual com notas explica vas e não como cenário um, uma vez
que o cenário um seria a resolução do Consup, de acordo com a portaria duzentos e quarenta e seis. O
Professor Ricardo explicou que alguns campi trabalham com três cenários: o número real, a proposta da
referida portaria e uma proposta com três planilhas de cada campi, para reenquadramento. Segundo ele,
para o planejamento, entende que é o suﬁciente. Houve ampla discussão sobre a questão: Plano de
oferta de cursos e vagas. O Professor Wagner parabenizou a equipe pelo trabalho. Perguntou sobre as
propostas de expansão, Campus Avançado. Externou sua preocupação com os campi an gos, quanto às
despesas. É preciso pensar no crescimento ordenado, para que não haja prejuízo para os campi já
implantados, pontuou. O Professor Renato ra ﬁcou a fala de Wagner e externou sua preocupação com
tal situação. Con nuando, o Professor Ricardo explanou sobre a oferta dos cursos na modalidade Proeja,
Licenciaturas e Integrados, para atender a legislação que deﬁne um percentual de oferta desses cursos
pelos Ins tutos Federais. O Professor Cláudio frisou que estas informações devem chegar à comunidade,
para melhor compreensão, uma vez que a comunidade solicita cursos de Direito e outros bacharelados e
engenharias. Pediu para a PROEN apresentar os dados de cada campi para veriﬁcar quem está atendendo
a legislação e quem poderá melhorar, para atender as demandas. O Professor Ricardo salientou que a
PROEN é responsável para apresentar a proposta ou o problema para o Codir, já que o problema é
ins tucional. Que o Codir deve deliberar sobre a questão e, se necessário, apresentar uma jus ﬁca va.
Após ampla discussão sobre o tema, ﬁcou deﬁnido que a discussão con nuaria no dia seguinte. A
Professora Araci apresentou a proposta da Semana Integrada de Eventos. O Professor Mario Sérgio
explanou sobre o evento. Não havendo mais tempo hábil para discussão, o Presidente determinou o
encerramento da reunião nesse dia e sua con nuação no dia seguinte, às dezoito horas e quarenta
minutos. Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às oito horas e quarenta
minutos, na Reitoria teve início a con nuação da octogésima reunião ordinária do Colégio de Dirigentes
do Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo Reitor, José Ricardo Mar ns da Silva.
Es veram presentes os seguintes membros: Aécio Oliveira de Miranda, Alisson Magalhães Castro, Cláudio
Roberto Ferreira Mont'Alvão, Edmilson Tadeu Cassani, Elias Rodrigues de Oliveira Filho, Fernando Barreto
Rodrigues, Joan Brálio Mendes Pereira Lima, Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Júnio Jáber, Maria Araci
Magalhães, Pedro Paulo Pereira Brito, Renato Afonso Cota Silva, Rogério Mendes Murta, Ricardo
Magalhães Dias Cardozo, Thiago Silva Miranda subs tuindo Renildo Ismael Félix da Costa, Wagner
Patrício de Sousa Júnior. Como convidados: Ana Alves Neta, André Luis Rabelo Cardoso, Antônio Carlos
Soares Mar ns, Marcela Melo Moreira Sans. O Professor Aécio parabenizou a equipe que está
elaborando o PDI. Destacou que o documento está muito bem elaborado, porém acredita que a proposta
deve ser pretensiosa. Deixar aberta a possibilidade de expansão, crescimento e desenvolvimento. Não é
cabível engessar em tempos di ceis. Essa não é a melhor opção. O momento pede muito mais discussão,
pontuou. Segundo ele, é preciso deixar margem para os sucessores sonharem. O Reitor ressaltou a
necessidade de con nuar os trabalhos com o mismo e acreditando no sucesso. A Professora Joaquina
ressaltou que o documento está muito bem elaborado, todavia, tem algumas observações a fazer. Fez
algumas ponderações em relação às metas e indicadores. Houve ampla discussão sobre a inclusão da
FADETEC no PDI. A Professora destacou a necessidade de atenção quanto à segurança. É necessário criar
uma polí ca de segurança para os campi e reitoria. O Professor Edmilson ressaltou a importância da
segurança, não só com a infraestrutura, mas também com o pessoal. O Professor Alisson apresentou o
capítulo do PDI que mostra os espaços sicos nos campi. O Professor Fernando relatou a situação carente
do Campus Janaúba e informou que conseguiu parceria com a Prefeitura e que tem previsão para
grandes melhorias apesar das fragilidades. Con nuando, a Professora Joaquina fez algumas ponderações
sobre o trabalho do Coordenador de Ensino. Por ser um cargo bem complexo, devia ser contemplado
com uma Cd, além de ser duas coordenações: uma para o nível médio e outra para o nível superior. O
Professor Thiago ressaltou a importância de repensar a função. O Professor Júnio Jáber sugeriu enviar um
documento tratando da necessidade do Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão para a SETEC,
assinado pelo Codir, para que tenham conhecimento dessa necessidade. O Professor Rogério disse que
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não podemos pensar em Ensino, Pesquisa e Extensão sendo um em detrimento do outro, uma vez que a
pesquisa e a extensão também são ensino, e também estão na lei de criação dos Ins tutos. O Professor
Cláudio parabenizou a professora Joaquina pela leitura detalhada do documento. Reiterou a importância
do tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão. O Professor Ricardo concordou com a posição da professora
Joaquina em relação à redução da carga horária dos professores, coordenadores de pesquisa, extensão e
ensino. Após discussão, ﬁcou deﬁnido que o documento será enviado durante o novo governo. O Codir
retomou a discussão sobre as licenciaturas e Proeja. O Professor Joan relatou que algumas ações foram
tomadas para resolver a questão. Que os Campi: Almenara, Diaman na e Teóﬁlo Otoni devem trabalhar
para iniciar com cursos de Licenciaturas. Após discussão, o Codir deﬁniu que não constará no PDI
jus ﬁca vas sobre as Licenciaturas. O Professor Elias lembrou que essa pauta já foi deba da em reuniões
anteriores e sempre com atenção e per nência. Frisou que o percentual deve ser a ngido pelo IFNMG.
Sugeriu elaborar um documento retratando a realidade e ações como licenciatura em EAD. Após
discussão, foi agendada uma reunião extraordinária do Codir para o dia treze de novembro, do corrente
ano, para con nuação dessa discussão. O Professor Edmilson explanou sobre a execução orçamentária de
cada campi. Destacou a LOA empenhada no ano anterior. Ressaltou a necessidade de empenhar todos os
recursos, para que não haja devolução de recursos. Lembrou a data limite para execução do ano dois mil
e dezoito. Pediu agilidade nos processos. Por ﬁm, apresentou a planilha do saldo em conta/custeio de
dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos, e
determinou o encerramento da reunião, e a lavratura deste termo, para que surtam os efeitos
desejados, às doze horas e trinta minutos deste mesmo dia, ocasião em que eu, Maria Aparecida Melo
de Miranda, lavrei a presente ata que após lida e se aprovada será assinada por todos presentes.
Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Melo de Miranda, Assistente em
Administração, em 23/01/2019, às 15:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Jose Ricardo Mar ns da Silva, Reitor, em 23/01/2019, às
16:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Junio Jaber, Diretor(a) Geral, em 25/01/2019, às 10:16,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Elias Rodrigues Oliveira Filho, Diretor(a) Geral, em
25/01/2019, às 10:38, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcela Melo Moreira Sans, Tecnólogo(a) em Gestão de
Pessoas, em 25/01/2019, às 11:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renato Afonso Cota Silva, Diretor(a) Geral, em
25/01/2019, às 14:00, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Aecio Oliveira de Miranda, Diretor(a) Geral, em
25/01/2019, às 15:19, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Wagner Patricio de Sousa Junior, Diretor(a) Geral, em
28/01/2019, às 14:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Barreto Rodrigues, Diretor(a) Geral, em
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28/01/2019, às 16:46, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Diretor(a) Geral, em
29/01/2019, às 11:23, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Andre Luis Rabelo Cardoso, Reitor Subs tuto em
exercício, em 29/01/2019, às 14:48, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Claudio Roberto Ferreira Mont'Alvao, Diretor(a) Geral,
em 01/02/2019, às 10:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alisson Magalhaes Castro, Pró-Reitor de
Desenvolvimento Ins tucional, em 01/02/2019, às 16:55, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Joan Bralio Mendes Pereira Lima, Diretor(a) Geral, em
04/02/2019, às 16:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0264761 e
o código CRC E17CCBEC.
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