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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais

ATA DE REUNIÃO
ATA DA OCTOGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às
oito horas e quarenta minutos, na Reitoria, teve início a octogésima nona 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,
Angela Gama de Oliva subs tuindo Maria Araci Magalhães, Pedro Paulo Pereira Brito, Renato Afonso Cota
Silva, Renildo Ismael Félix da Costa, Rogério Mendes Murta, Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Wagner
Patrício de Sousa Júnior. Como convidados: Ana Alves Neta, Antônio Carlos Soares Mar ns e Rafael Farias
Gonçalves. Após conferir o quorum, o Presidente apresentou a pauta da reunião: 1) INFORMES DO
REITOR: Apresentação ARINTER; 02) Portaria MJSP 240/2019 de 12 de março, de 2019 (anexo) que
estabelece procedimentos para o controle e a ﬁscalização de produtos químicos e deﬁne os produtos
químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal; 3) Recurso Administra vo - Processo nº
23414.000169/2019-11; 4) Recurso Administra vo – Processo n° 23414.000173/2019-80; 5) Recurso
Administra vo – Processo nº 23414.000567/2019-38; 06) Matérias PROAD: Execução Orçamentária –
2019; Ploa – 2020; Fiscalização de Contratos TEDs; 07) Apreciar a Norma zação sobre o ﬂuxo para uso do
nome social; 8) Apreciar o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação LATO SENSU na modalidade
de Educação a Distância do IFNMG. Anular a Resolução do Conselho Superior nº 42 de 03 de setembro de
2018; 9) Apreciar a reorganização do Regimento Geral do IFNMG, em conformidade com a legislação
vigente; 10) Informar sobre alterações dos Regimentos Internos dos campi e Reitoria; 11) Apresentar o
contexto e os impactos da nova Polí ca Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (Decreto nº
9.991/2019); 12) Apreciar as alterações dos Regulamentos de Afastamento para Qualiﬁcação (TAE's e
Professores) e do Regulamento de Licença Capacitação, em observância às disposições do Decreto nº
9.991/2019; 13) Apreciar a Minuta do Regulamento da Curricularização da Extensão nos Cursos de
Graduação do IFNMG; 14) Apreciar a Portaria REITOR Nº 793/2019, que aprovou, ad referendum do
Conselho Superior, a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFNMG - Campus Almenara;15) Resposta ao MEC
do pedido de informação cadastrado no sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão (e-sic),
sobre o PPE; 16) Discu r a par cipação ins tucional no MINIONU, modelo de simulação da ONU da PUCMinas (Coração Eucarís co); 17) Apreciar o modelo do ques onário de avaliação docente pelos discentes
no âmbito do IFNMG; 18) Apreciar a implantação do Curso Superior de Tecnologia em Gestão em Saúde
do Campus Araçuaí; 19) Apreciar a implantação do Curso Técnico em Ediﬁcações Integrado ao Ensino
Médio do Campus Montes Claros; 20) Apreciar a revisão do Regulamento do Núcleo Docente
Estruturante dos Cursos de Graduação do IFNMG; 21) Apreciar a Revisão do Regulamento dos
Coordenadores de Cursos de Graduação do IFNMG; 22) Apreciar a Revisão do Regulamento dos
Colegiados dos Cursos de Graduação do IFNMG e Revisão das Diretrizes para o processo eleitoral dos
Membros dos Colegiados de Curso de Graduação do IFNMG; 23) Apreciar a Revisão do Regulamento dos
Cursos de Graduação do IFNMG para inclusão do Regime Especial de Recuperação; 24) Apreciar a Revisão
do Regulamento do Programa de Professor Colaborador Externo ao IFNMG; 25) Apreciar a Minuta do
Regulamento para Projetos de Ensino do IFNMG; 26) Apreciar as alterações do Regulamento do RSC, do
IFNMG; 27) Apreciar a Proposta de modelo para a folha de ponto docente, conforme o ar go 40 do
Regulamento para Gestão as A vidades Docentes do IFNMG; 28) Discussões e deliberações sobre as
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demandas dos TILS – con nuação; 29) Processo Eleitoral – Consup. Dando con nuidade, o Presidente
apresentou a ata da octogésima sé ma e da octogésima oitava reuniões, para aprovação. O Codir
aprovou as atas. O reitor informou que a Arinter não iria apresentar informes. Dando con nuidade, o
Professor Vico apresentou a Portaria MJSP 240/2019 de 12 de março, de 2019 (anexo) que estabelece
procedimentos para o controle e a ﬁscalização de produtos químicos e deﬁne os produtos químicos
sujeitos a controle pela Polícia Federal. Explicitou sobre cada disposi vo do documento. O Professor
Edmilson orientou que cada gestor preencha os cadastros no Sistema. O Professor Wagner relatou como
o Campus Salinas enfrenta problemas ao realizarem esse controle. Dando con nuidade, o Presidente da
CAIA, Huston Daranny Oliveira, explanou sobre as pautas: Recurso Administra vo - Processo nº
23414.000169/2019-11; Recurso Administra vo – Processo n° 23414.000173/2019-80 e Recurso
Administra vo – Processo nº 23414.000567/2019-38. Explicou que há uma solicitação, no SEI, de
no ﬁcação para as referidas empresas, caso queiram, acompanharem a apreciação dos recursos na
reunião do Consup, contudo, veriﬁcou-se que tais no ﬁcações não foram realizadas. Sugeriu re rar os
pontos da pauta, para no ﬁcarem as empresas primeiro. Após considerações, o Codir aprovou a re rada
das referidas pautas das reuniões do Codir e Consup. As matérias serão apreciadas nas próximas
reuniões, após no ﬁcação das empresas. Em seguida, o Professor Edmilson apresentou a Execução
Orçamentária – dois mil e dezenove. Explicitou sobre a liberação de uma parte dos recursos. Apresentou
o valor do custeio de cada unidade do IFNMG. Execução orçamentária até o mês de setembro, do ano
corrente, de cada unidade. Apresentou uma planilha com os valores da descentralização de dois mil e
dezenove para cada unidade. Houve ampla discussão. O Professor Fernando explanou sobre a diﬁculdade
ﬁnanceira do Campus Avançado Janaúba. Pediu apoio de todos para que o Campus con nue funcionando
no próximo ano. O Professor Cláudio ressaltou a necessidade de começar o próximo ano com limitações,
uma vez que o orçamento previsto será limitado. O con ngenciamento será desde o início do ano. O
professor Elias tratou do resgate e importância da visão ins tucional com revisão da portaria de bloqueio,
preservando a ação 2994 ( assistência estudan l) respeitando as par cularidades de cada campus.
Ressaltou que parte dos recursos bloqueados foram descon ngenciados possibilitando a execução de
despesas com gestão eﬁciente, uma vez que muitas despesas foram reduzidas. Recomendou
potencializar a execução dos recursos. A Professora Joaquina propôs iniciar o ano com o planejamento
pronto, para evitar surpresas indevidas. O Professor Antônio Carlos agradeceu o Professor Edmilson pela
apresentação. Relatou a situação do orçamento do CEAD. Na oportunidade, o Professor Aécio relatou seu
desencantamento com a situação das ins tuições públicas. Externou sua indignação com a forma como o
governo trata a educação no Brasil. A realidade da educação é muito triste, é desanimador, frisou. A
Professora Ana parabenizou o Professor Aécio por seu posicionamento. Ressaltou que compar lha dos
mesmos sen mentos. O Professor Alisson parabenizou o Professor Aécio por suas colocações. Após
discussão, ﬁcou deﬁnido que será realizada uma reunião extraordinária, dia dez do mês corrente, para
decidirem sobre a revogação total ou parcial da Portaria seiscentos e dezoito - Reitor - de dois mil e
dezenove. Con nuando, o Professor Edmilson explicitou sobre a Fiscalização de Contratos. Apresentou
uma planilha com os ﬁscais de contratos, no âmbito do IFNMG. Pediu atenção dos gestores ao
designarem ﬁscais de contratos, uma vez que tal função é de grande responsabilidade. Houve ampla
discussão sobre a matéria em tela. O Servidor Daniel Fernandes Sampaio relatou que, como membro da
CAIA, essa comissão encontra muitos erros nos trabalhos dos servidores que atuam como ﬁscais. Que tais
servidores precisam de capacitação. Dando prosseguimento, a Pedagoga do IFNMG, Aline Silvânia
Ferreira dos Santos, apresentou a Norma zação sobre o ﬂuxo para uso do nome social. Segundo ela, a
minuta apresentada é resultado de muita discussão dos setores diretamente envolvidos. O documento
está de acordo à legislação vigente, pontuou. A Assistente Social, Simone Ferreira Gomes, explicitou
sobre cada disposi vo. O Professor Renato ressaltou a proa vidade do NAEC do Campus Montes Claros.
Relatou que o setor tem trabalhado muito, uma vez que os alunos têm adoecido e o NAEC tem sido
protagonista com as ações. A Professora Joaquina ques onou o ar go doze, do regulamento. As
atribuições de cada setor. O Professor Elias parabenizou a DAEC pelo documento. Após discussão, o
regulamento foi recomendado ao Consup, com as devidas alterações. O Professor Júnio Jáber registrou a
necessidade de contratarem mais psicólogos para o Ins tuto, haja vista que um proﬁssional não é
suﬁciente para cada campus, devido à grande demanda. Dando con nuidade, o Professor Antônio Carlos
apresentou o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação lato sensu na modalidade de Educação a
Distância do IFNMG. Destacou a jus ﬁca va, objeto, TCC, alterações no processo de implantação. A
Professora Joaquina sugeriu algumas alterações. Na oportunidade, pediu para que, nos cursos do IFNMG,
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as orientações dos formandos tenham um olhar diferenciado, haja vista ter recebido reclamações de
alguns discentes, nesse sen do. Após considerações, o Codir recomendou a matéria ao Consup, com as
alterações sugeridas. O Professor Antônio Carlos explicou, que será necessário revogar a resolução
número quarenta e dois do Consup, de três de setembro de dois mil e dezoito, tendo em vista que houve
um equívoco e a matéria aprovada, por meio dessa resolução - Regulamento dos Colegiados de Cursos de
Pós - Graduação na Modalidade de Educação a Distância do IFNMG - já havia sido aprovada pela
Resolução Consup número dezessete, de dezoito de abril, de dois mil e dezoito. Dando con nuidade, o
Professor Alisson Castro apresentou a pauta: Deliberar sobre a reorganização do Regimento Geral, em
conformidade com a legislação vigente. Explanou sobre as alterações do documento para atender aos
Decretos presidenciais que trouxeram mudanças para a Ins tuição. A Professora Rafaela Caiaﬀa informou
que foram realizados levantamentos nas unidades. Citou as alterações das nomenclaturas. Houve junção
dos campi para o Geral. Algumas expressões foram re radas dos documentos. Segundo ela, foram
acrescentados dois anexos ao Regimento Geral do IFNMG. Foi deﬁnido que cada unidade terá um
organograma diferente, para atender as especiﬁcidades. Após considerações, a matéria foi recomendada
ao Consup. Dando con nuidade, o Professor Rafael apresentou o contexto e os impactos da nova Polí ca
Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (Decreto nº 9.991/2019). O Servidor Diego Allan de Abreu
Oliveira apresentou o Cenário atual do Ins tuto, quanto aos afastamentos. Segundo ele, é necessário
discu r a situação, uma vez que um grande número de servidores farão cinco anos de ins tuição em dois
mil e vinte e requererão a licença capacitação. Con nuando, Diego apresentou as alterações dos
Regulamentos de Afastamento para Qualiﬁcação (TAE's e Professores) e do Regulamento de Licença
Capacitação, em observância às disposições do Decreto nº 9.991/2019. Ressaltou os impactos do Decreto
nas a vidades da coordenação. Citou as principais mudanças. O Professor Rafael apresentou uma
planilha com dados de editais publicados para seleção para afastamentos. Informou que a DGP reuniu-se
com os gestores da reitoria e representantes da Cispcctae e CPPD. Segundo ele, foram solicitadas
sugestões de baremas para as referidas comissões, entretanto, tais sugestões não foram enviadas. Fez a
leitura dos disposi vos alterados. Após discussão, o regulamento foi recomendado ao Consup, com as
alterações propostas pelo Codir. Foram suspensos os novos processos sele vos. Os processos que estão
em andamento, publicados antes do referido decreto, terão validade até o dia trinta e um de dezembro
de dois mil e dezenove. Ficou recomendado, ainda, que a Cispcctae e CPPD trabalharão os baremas do
processo sele vo para serem apreciados nas próximas reuniões do Codir e Consup. ATA DA OCTOGÉSIMA
NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS
GERAIS. Ao segundo dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às oito horas e vinte minutos, na
Reitoria, teve início a con nuação da octogésima nona 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, Angela
Gama de Oliva subs tuindo Maria Araci Magalhães, Pedro Paulo Pereira Brito, Renato Afonso Cota Silva,
Renildo Ismael Félix da Costa, Rogério Mendes Murta, Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Wagner Patrício
de Sousa Júnior. Como convidados: Ana Alves Neta, Antônio Carlos Soares Mar ns e Rafael Farias
Gonçalves. Dando con nuidade, o Professor Arilson Rodrigues de Sousa apresentou as alterações do
Regulamento do RSC, do IFNMG. Explicou que as alterações são necessárias, devido alguns
apontamentos da CGU em relação a alguns processos de concessão de RSC. Segundo ele, a minuta
apresentada é resultado de discussões em reuniões com a CPPD, e após parecer da Procuradoria Federal,
junto ao IFNMG. Houve sugestão de alterações do ar go doze – paragrafo quarto. O Codir recomendou a
matéria ao Consup, com as alterações sugeridas. Dando con nuidade, o Professor Roberto Marques
apresentou a proposta de modelo para a folha de ponto docente, conforme o ar go quarenta do
Regulamento para Gestão as A vidades Docentes do IFNMG. Segundo ele, após aprovação, o modelo
será anexado ao Regulamento de a vidades docente. Após considerações, o Codir recomendou a matéria
ao Consup. Con nuando, o Professor Roberto apresentou a Portaria REITOR Nº 793/2019, que aprovou,
ad referendum do Conselho Superior, a reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFNMG - Campus Almenara. Jus ﬁcou a
urgência da matéria. Explicou que foi necessária a aprovação, devido ao aumento de vagas do curso e
tendo em vista a realização do ves bular. Após ques onamentos e esclarecimentos, o Codir recomendou
a matéria em tela. Con nuando, a Servidora Roberta Cardoso apresentou a implantação do Curso
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Superior de Tecnologia em Gestão em Saúde do IFNMG - Campus Araçuaí. Pontuou a denominação do
curso, carga horária, tulação conferida, jus ﬁca va, obje vos, encaminhamentos. O Professor Aécio
relatou que esse curso faz parte de um projeto da gestão daquele Campus. Relatou as adequações
realizadas para possibilitar esta implantação. O Professor Alisson parabenizou o Campus Araçuaí pela
proposta. Externou sua alegria em ver o curso e o Campus avançando tanto. Após considerações, o Codir
recomendou a matéria em tela, ao Consup. Dando con nuidade, o Professor Roberto apresentou a
implantação do Curso Técnico em Ediﬁcações Integrado ao Ensino Médio do Campus Montes Claros.
Explicitou sobre os obje vos, jus ﬁca va, escritório modelo. Parabenizou o Campus Montes Claros por
abrir um novo curso. O Professor Renato ressaltou que a proposta é uma demanda reprimida da
comunidade, uma vez que os Cursos Integrados são muito concorridos. Esse curso agregará muito.
Agradeceu o Campus Pirapora por ter cedido o projeto. O Codir recomendou a matéria em tela, ao
Consup. Em seguida, o Professor Roberto apresentou a revisão do Regulamento do Núcleo Docente
Estruturante dos Cursos de Graduação do IFNMG; a Revisão do Regulamento dos Coordenadores de
Cursos de Graduação do IFNMG; a Revisão do Regulamento dos Colegiados dos Cursos de Graduação do
IFNMG e Revisão das Diretrizes para o processo eleitoral dos Membros dos Colegiados de Curso de
Graduação do IFNMG. Explicou que os regulamentos estão desatualizados, devido às alterações dos
documentos ins tucionais. Segundo ele, o MEC estabeleceu novas funções para os órgãos. Apresentou as
alterações. Explanou sobre cada ponto. O Professor Ricardo destacou a diﬁculdade da função de
Coordenador de Curso. O Professor Cláudio relatou que no Campus Januária fazem rodízio de
Coordenadores de Cursos, haja vista que a Função não é interessante. Após considerações, o Codir
recomendou a matéria ao Consup. Con nuando, o Professor Roberto apresentou a Revisão do
Regulamento dos Cursos de Graduação do IFNMG, para inclusão do Regime Especial de Recuperação.
Roberto explicou que o documento será inserido no Regulamento de Graduação. Explanou sobre
detalhes do documento. Apresentou a sugestão de alteração da CEPE. A Professora Ana Neta ressaltou
que esse documento é um grande avanço. Ajudará muito os alunos. Já foi muito discu do e em outro
momento não foi possível sua aprovação. Parabenizou a PROEN pela conquista. O Codir recomendou o
documento ao Consup. O Professor Renato sugeriu que as referidas alterações constem no regulamento
de Gestão de A vidades Docente. O Codir aprovou a proposta. Dando con nuidade, o Professor Roberto
apresentou a Minuta do Regulamento da Curricularização da Extensão nos Cursos de Graduação do
IFNMG. Informou que houve muito debate na CEPE. Fez um resgate histórico da elaboração do
documento. Explicitou sobre as unidades curriculares de extensão, docentes, autoavaliação conduzida
pela CPA, SUAP. O Professor Cláudio parabenizou a equipe pelo excelente trabalho. A Professora Joaquina
sugeriu que o Codir determine um prazo para implementação do regulamento. O Professor Ricardo
sugeriu manter o prazo da Resolução: mês doze de dois mil e vinte e um. Após considerações, ﬁcou
deﬁnido que até esta data, no âmbito do IFNMG, em todos os cursos de graduação será implementada a
curricularização. O Codir recomendou a matéria ao Consup. Em seguida, o Professor Ricardo apresentou
a Minuta do Regulamento para Projetos de Ensino do IFNMG. Destacou as disposições preliminares,
deﬁnições, obje vos, cer ﬁcação, disposições ﬁnais. Apresentou as alterações propostas pela CEPE. Após
considerações, o Codir recomendou a matéria ao Consup. Dando con nuidade, o Professor Ricardo
apresentou as discussões e deliberações sobre as demandas dos TILS. Explicou a par cipação da PROEN
na discussão da matéria. Apresentou as respostas da PROEN para cada solicitação dos interpretes
relatadas na reunião anterior do Codir, quais sejam: a) vinculação ao ensino: ﬁcou aprovada a vinculação
desse servidor à equipe de ensino. b) Ar culação para cessão desses servidores aos campi que tenham
alunos: O Codir enviará um o cio orientando sobre a cessão dos servidores para outras unidades. O
Professor Júnio Jaber citou a diﬁculdade dessa cessão. Segundo ele, o Campus Diaman na quer e pode
ceder, mas em algum momento não será mais possível. A Professora Ana ressaltou a diﬁculdade do
trabalho dos intérpretes. c) Conscien zação dos trabalho deles junto às equipes de ensino e pedagógica e
construção de um plano de trabalho para melhor atender aos alunos: O Professor Rafael sugeriu que o
plano de trabalho seja linkado ao PDI. A Professora Ana explicou que o plano de trabalho é para que a
equipe auxilie o intérprete em seu trabalho, considerando a diﬁculdade que esse servidor tem no
desenvolvimento de suas funções. Dando con nuidade, o Professor Wallas Jardins apresentou a Revisão
do Regulamento do Programa de Professor Colaborador Externo ao IFNMG. Pontuou os obje vos, o
ingresso do programa, a jus ﬁca va. Segundo ele, são necessárias as alterações devido à observação na
prá ca dos trabalhos. Após considerações, foram sugeridas novas alterações. Foi proposta a re rada do
inciso oito, ar go quinto, do documento. Houve votação. Os membros do Codir: Joaquina, Júnio Jáber,
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Wagner, Angela Gama, Ricardo e Alisson votaram pela re rada da inserção do inciso. O Professor Aécio
absteve-se. O inciso não foi re rado. A matéria foi recomendada ao Consup, com alterações. Em seguida,
o Professor Ricardo informou que a pauta: Resposta ao MEC do pedido de informação cadastrado no
sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão (e-sic), sobre o PPE, seria adiada para uma
próxima reunião. Con nuando, explanou sobre a par cipação ins tucional no MINIONU, modelo de
simulação da ONU da PUC-Minas (Coração Eucarís co). Segundo ele, a proposta é um ato da ONU.
Destacou o obje vo, o número de par cipantes por campus. Após discussão, o Codir recomendou a
par cipação do IFNMG no evento. Na oportunidade, apresentou o modelo do ques onário de avaliação
docente pelos discentes, no âmbito do IFNMG. Pontuou a apresentação do Plano de Ensino,
metodologia, processo avalia vo, método. O Professor Aécio sugeriu alterar a questão número um.
Segundo ele, a resposta é subje va, não atende o obje vo da proposta. Após discussão, ﬁcou deﬁnido
que o ques onário será apresentado aos alunos pela DAEC e PROEN, para posteriormente ser apreciado
pelo Codir. Ficou deﬁnido, ainda, que o Professor Aécio será relator da matéria. Irá revisar o ques onário.
Dando prosseguimento, o Professor Joan apresentou a pauta: Processo Eleitoral – Consup. Explanou
sobre o andamento dos trabalhos. Explicitou sobre os documentos e o prazo da eleição. Apresentou o
cronograma, os locais de votação de cada unidade. Con nuando, o Professor Joan comentou sobre o
item dez, ponto dezesseis, que trata da apuração. Segundo ele, há um conﬂito com o um disposi vo do
Estatuto. É necessário alterar o texto do Estatuto. Subs tuir o termo Campus por Unidade, para que os
Centros de referências e Reitoria sejam contemplados. Após discussão, o Codir recomendou a matéria ao
Consup. Dando con nuidade, o Professor Elias explanou sobre os projetos aprovados no Programa
Ciência nas Escolas. Explicou os trâmites. Agradeceu o apoio dos campi e a aprovação dos projetos.
Segundo ele, os campi contemplados par ciparam das propostas. O obje vo agora é executar os
projetos. Alinhar com as universidades para execução dos projetos. Dando con nuidade, o Professor
Renildo falou sobre a realização do SIC, em dois mil e vinte, no Campus Teóﬁlo Otoni. Gostaria de saber
se a Comissão deve con nuar trabalhando na proposta. O Professor Renato lembrou que o Codir precisa
discu r a agenda dos eventos para o próximo ano. O Reitor ressaltou que é preciso conversar e estudar a
agenda, para responder o ques onamento do Professor Renildo. Con nuando, o Professor Aécio relatou
a experiência que o Campus Araçuaí vivenciou com a visita dos intercambistas americanos. Foi uma
experiência muito válida, comentou. O Professor Fernando explanou sobre um evento realizado no
Campus Janaúba: Gincana de livros. Foi muito importante e exitoso, frisou. Pediu apoio de todos com
doações de livros. 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 dezoito horas e quinze 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 02/12/2019, às 15:26, 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 Jose Ricardo Mar ns da Silva, Presidente do Colégio de
Dirigentes, em 02/12/2019, às 15:27, 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 Rafael Farias Goncalves, Diretor(a) da Diretoria de
Gestão de Pessoas, em 02/12/2019, às 17:03, 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 02/12/2019, às 18:21, 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
03/12/2019, às 11:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Pedro Paulo Pereira Brito, Diretor(a) Geral, em
04/12/2019, às 16:17, 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 05/12/2019, 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 Wagner Patricio de Sousa Junior, Diretor(a) Geral, em
06/12/2019, às 08:53, 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
06/12/2019, às 15:58, 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
09/12/2019, às 16:37, 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 0479017 e
o código CRC 7C214E59.
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