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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

2

(CEPE) DO IFNMG. Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e doze, às quatorze

3

horas, na sala de reuniões da Associação dos Municipios da Área Mineira da Sudene

4

(AMANS) localizada na Avenida Major Alexandre Rodrigues, número 416, Ibituruna,

5

Montes Claros – Minas Gerais iniciou-se a segunda reunião da Câmara de Ensino,

6

Pesquisa e Extensão (CEPE) do IFNMG com os objetivos de apreciação para aprovação

7

o Regimento Interno da CEPE, apreciação para aprovação do Programa Institucional de

8

Bolsas de Qualificação (Minutas do Edital e do Regulamento do Programa de Bolsas),

9

apreciação da documentação referente a alteração da ementa da disciplina dos cursos

10

superiores Cálculo Diferencial e Integral II do curso de Licenciatura em Química do

11

Campus Salinas e informes gerais. Presidida pela Pró-Reitora de Ensino, Professora Ana

12

Alves Neta, estiveram presentes os seguintes membros natos: Charles Bernardo Buteri,

13

Pró-Reitor de Pesquisa, o Pró-Reitor de Extensão Roberto Wagner Guimarães Brito não

14

pode comparecer por motivo de saúde, o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

15

Alisson Magalhães Castro, e os representantes titulares e suplentes eleitos: Diretores de

16

ensino ou cargo equivalente Marilze do Carmo Lima e Almeida, seu suplente Murilo

17

Nonato Bastos não pode comparecer e justificou sua ausência, Mírian Rejane Mendes e

18

sua suplente Veranilda Lopes Moura Fernandes; Diretores de Pesquisa ou cargo

19

equivalente Professor Rogério Mendes Murta e seu suplente Professor Renildo Ismael

20

Felix da Costa, Professor Antônio Clarette Santiago Tavares e sua suplente Professora

21

Dayse Lúcide Silva Santos; Diretores de Extensão ou cargo equivalente Professor

22

Juvenal Martins Gomes, sua suplente Juliana Maria Nogueira Pereira não pode

23

comparecer por motivo de saúde, João Carlos Gonçalves e seu suplente Fabrício

24

Longuinhos Silva; Representantes Discentes Danielly Pinheiro G. Souza e sua suplente

25

Cleidimara Moreira Pestana, Mayke Gonçalves Pereira e sua suplente Manuella

26

Rodrigues Xavier; Representantes Docentes Professor Francisco Valdevino Bezerra Neto

27

e seu suplente Professor Erinaldo Barbosa Da Silva, Professora Mara Denise Dias

28

Rodrigues e seu suplente Harley Alves Lima e Representantes TAE Edilson de Oliveira

29

Magalhães e seu suplente Frederico Viana de Alkimim, Meirivan Batista de Oliveira e sua

30

suplente Rosélia Rodrigues dos Santos. Após os cumprimentos, a Presidente agradeceu

31

a presença de todos, acolheu os suplentes e solicitou a leitura da ata da primeira reunião

32

da CEPE que não foi aprovada tendo em vista a necessidade de alterações. Diante disso,

33

restou decidido que a ata seria enviada para os Conselheiros, por meio eletrônico,

34

posteriormente. Restou definido que as aprovações das atas ocorreriam por meio

35

eletrônico e sua assinatura se daria na reunião subsequente. A Presidente solicitou que a

36

secretária iniciasse a leitura da Minuta do Regimento Interno da CEPE para que os

37

Conselheiros fizessem as suas contribuições. No decorrer da leitura as solicitações de

38

alterações foram anotadas e a versão corrigida será encaminhada via e-mail para que na

39

próxima reunião a versão definitiva o documento seja aprovada para encaminhamento ao

40

Conselho Superior. Alguns Conselheiros que compuseram chapa de eleição do

41

representante da CEPE com representantes de Campus diferentes solicitaram que os

42

suplentes participassem das reuniões de forma alternada com os titulares contudo, restou

43

esclarecido, pela Presidente, que o suplente assume apenas na impossibilidade de

44

comparecimento do titular quando devidamente justificada. A Presidente seguiu a pauta

45

colocando para apreciação o Programa Institucional de Bolsas de Qualificação, mas

46

Mírian sugeriu que antes da discussão do Edital o Programa deveria estar instituído, a

47

sugestão foi acatada. Passou-se a palavra para Mírian, relatora do Processo n°

48

23414.000101/2012-66 proveniente do Campus Salinas o qual propõe adequação da

49

ementa da disciplina Cálculo Diferencial e Integral II. Após breve explanação do caso foi

50

lido o parecer favorável sem ressalvas que foi submetido a aprovação dos demais

51

Conselheiros, todos aprovaram. Nada mais havendo a tratar a Pró-Reitora de Ensino

52

determinou o encerramento da reunião e a lavratura deste termo às dezessete horas e trinta minutos

53

deste mesmo dia, ocasião em que subscrevi a presente Ata, que após lida e, se aprovada, será

54

assinada por mim e por mim Rafaela Caiaffa de Faria, secretária, pelo Presidente bem como por

55

todos os presentes.

