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ATA DA QUARTA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às quatorze
horas, na sala de reuniões do prédio da Reitoria, rua Gabriel Passos, 259,
Centro, Montes Claros – MG, teve início a quarta reunião do Colégio de
Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de
Minas Gerais – IFNMG, presidida pelo Reitor, o Professor Paulo César Pinheiro
de Azevedo. Estiveram presentes os seguintes membros: Adalcino França
Júnior, Álisson Magalhães Castro, Ana Alves Neta, Edmilson Tadeu Cassani,
Ednaldo Liberato de Oliveira, João Carneiro Filho, José Ricardo Martins da
Silva, Júlio César Pereira Braga, Kleber Carvalho dos Santos e Terezita Pereira
Braga Barroso. O Professor Paulo César iniciou a reunião cumprimentando
todos os presentes e apresentando a pauta: 1) Calendários: dos campi
Almenara, Pirapora e Montes Claros; 2) Projetos dos Cursos Superiores:
Tecnologia em Produção de Grãos – Campus Arinos, Tecnologia em Gestão
Ambiental – Campus Araçuaí; 3) Projetos dos Cursos Técnicos: Técnico em
Agroecologia integrado ao ensino médio e Técnico em Informática integrado ao
ensino

médio

-

Araçuaí,

Campus

Técnico

em

Administração

concomitante/subsequente e Técnico em Florestas concomitante/subsequente
– Campus Salinas, Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio e
Técnico em Informática integrado ao ensino médio – Campus Almenara,
Técnico em Administração integrado ao ensino médio, Técnico em Informática
integrado

ao

ensino

médio

e

Técnico

em

Segurança

do

Trabalho

concomitante/subsequente – Campus Pirapora, Técnico em Informática
concomitante/subsequente,

Técnico

em

Enfermagem

(complementação),

Técnico em Agente Comunitário de Saúde integrado ao ensino médio –
PROEJA, Técnico em Produção Rural integrado ao ensino fundamental –
PROEJA-FIC Produção Rural Indígena – Campus Januária; 4) Regulamento
Interno dos Cursos de Graduação do IFNMG- Campus Januária e
Regulamento de Funcionamento dos Cursos Profissionalizantes de nível médio
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do IFNMG – Campus Januária; 5) Informes Gerais: Vestibular/Processo
Seletivo, Assistência Estudantil e Regulamentação/Certificação. Em seguida o
Professor Paulo passou a palavra para a Professora Mirian Rejane Magalhães
Mendes para apresentação do Calendário Escolar dos Cursos Técnicos,
turmas dois de dois mil e dez e um de dois mil e onze do Campus Montes
Claros. Ela explicou sobre o início e o fim do período letivo para cada módulo.
Esclareceu que cada turma terá um calendário diferente e que foram
adaptados ao calendário do Campus Pirapora. Em seguida Wanderson Pereira
Araújo apresentou o Calendário Escolar Ensino Médio Integrado dois mil e
onze, Campus Almenara, ele falou sobre o início e o fim do período letivo,
pontuou algumas diferenças em relação aos outros Calendários devido a
especifidades locais. Dando prosseguimento, a Professora Renata Maurício
Sampaio apresentou o Calendário Escolar dos Cursos Técnicos – turmas dois
mil e dez, Campus Pirapora, explicou sobre início e fim do período letivo,
esclarecendo alguns questionamentos. Após discussão ficou definido que do
dia sete ao dia onze de março de dois mil e onze será recesso para todos os
campi (período de carnaval). A Professora Ana Neta comentou sobre uma
proposta de juntar todos os professores dos campi para assistir a uma palestra
de profissionais do Rio Grande do Norte, sobre Cursos Profissionais. O
Professor Paulo pontuou ser de extrema grandeza e crescimento profissional
para o corpo docente do IFNMG, principalmente para os novos servidores,
esclarecendo que a Instituição não é de pesquisa, mas sua atividade fim é o
ensino. Em seguida a Professora Juliana Maria Nogueira Pereira apresentou o
Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Produção de Grãos –
Campus Arinos, ela explicitou sobre a localização da cidade e as
características da região, pontuou: Matriz Curricular, número de vagas, carga
horária, Corpo Docente, Corpo Técnico-administrativo e perfil profissional dos
formandos. A Comissão de Avaliação das Condições Gerais para a
Implantação dos Cursos de Graduação no Campus Arinos, composta por
Antônia Angélica Mendes do Nascimento, Marcelo Geraldo Morais Silva e
Renildo Ismael Félix da Costa, representada por Antônia, apresentou o relatório
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fotográfico e as considerações gerais da visita in loco feita naquele Campus. A
Comissão explicou que tanto a direção quanto a comissão de criação e o
Corpo Docente estão determinados e motivados para a implantação do referido
curso. Concluiu que o Corpo Docente é suficiente para o início do curso,
entretanto,

algumas

áreas

necessitarão

de

professores

específicos

posteriormente. O Corpo Técnico-administrativo suporta a implementação do
curso, porém o Acervo Bibliográfico não atende para o momento, entretanto já
está prevista a compra do acervo para mais de cinquenta por cento do curso
para o primeiro semestre de dois mil e onze. A Coordenação do Curso atende
em todos os sentidos a implementação do curso, já a Infraestrutura atende
parcialmente, porém os projetos para construção dos laboratórios, salas de
aula e outras dependências já estão prontos e foi acordado compromisso com
a direção do Campus. Os equipamentos atendem parcialmente, mas também
foi feito compromisso de aquisição pela direção; para o Projeto Pedagógico
foram sugeridas alterações, para que atenda plenamente à implantação. Em
seguida foram feitas algumas colocações, o Professor Luiz Gonzaga de Araújo
pontuou a necessidade do laboratório de armazenamento e colocou-se à
disposição para ajudá-los. A Professora Juliana esclareceu que será contratado
um Engenheiro Agrícola para trabalhar nesta área, e agradeceu o Professor
pela colaboração. O Professor Álisson parabenizou a equipe pelo trabalho e
disse que a missão dos Institutos Federais é oferecer cursos tecnólogos, e que
este curso agregará valores para a cidade de Arinos e região. Em seguida o
Professor João Antônio Motta Neto apresentou a Matriz Curricular do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental reformulada, ampliada de cinco
para seis períodos. Após algumas colocações, a Professora Maria Aparecida
Colares Mendes apresentou o relatório da visita in loco ao Campus Araçuaí da
Comissão de Avaliação das Condições Gerais para a Implantação dos Cursos
de Graduação, composta por: Ana Alves Neta, Maria Aparecida Colares
Mendes, Maria Clara Oliveira Durães. A Professora falou que todos do referido
Campus estão motivados para a implantação do curso, explicou que o Corpo
Docente apresenta quantitativo suficiente para atender as demandas das
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disciplinas do Curso, considerou necessária a incorporação de um profissional
específico da área. Explicou que o Corpo Técnico-administrativo atende, porém
será necessário posteriormente a contratação de no mínimo um técnico para
atuar no laboratório de solos e um técnico para atuar no laboratório de
microbiologia. Pontuou que o acervo bibliográfico do curso não existe na
estrutura física da biblioteca, entretanto, o Campus Araçuaí possui espaço
físico apropriado e que a bibliografia básica para suporte ao curso já se
encontra empenhada. Continuou sua explanação explicando que o Projeto
Pedagógico se apresenta de forma satisfatória, sendo necessárias as
seguintes

alterações:

mudar

a

nomenclatura

da

disciplina

Relações

Interpessoais para Relações Humanas; inserir a disciplina Recursos Minerais
com oitenta horas e inserir a disciplina Iniciação Científica. Por fim a Comissão
pontuou a viabilidade da implantação do Curso de Tecnologia em Gestão
Ambiental, por atender as condições básicas de funcionamento. Dando
prosseguimento a Professora Ana Neta fez uma explanação sobre o terceiro
ponto da pauta, Projetos dos Cursos Técnicos, explicando que a discussão é
se há viabilidade da implantação no campus, pois os projetos já foram
aprovados com exceção do projeto do Curso Técnico em Floresta. O Professor
Ednaldo falou sobre a relevância da implantação do curso Técnico em
Agroecologia integrado ao ensino médio e Técnico em Informática integrado
ao ensino médio para o Campus Araçuaí, em seguida foi posto para apreciação
e foi aprovado pelo Colégio. Em seguida, Tiago Reis Dutra apresentou o
projeto do curso Técnico em Florestas concomitante/subsequente – Campus
Salinas, pontuou: o objetivo, o Corpo Docente, a Matriz Curricular. Após
discussão o Colégio aprovou a implantação do curso com as seguintes
modificações: a disciplina Sementes e Propagação de Espécies Florestais que
seria de sessenta horas passa a quarenta horas e a disciplina Topografia e
Geoprocessamento que seria de sessenta horas passa a oitenta horas. Foi
aprovada também a implantação do curso Técnico em Administração
concomitante/subsequente para o Campus Salinas. Em seguida a Professora
Terezita apresentou as justificativas para implantação dos cursos Técnicos em
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Agropecuária integrado ao ensino médio e Técnico em Informática integrado ao
ensino médio para o Campus Almenara; o Colégio aprovou a implantação. A
Professora Renata Maurício Sampaio apresentou as justificativas para
implantação dos cursos Técnico em Administração integrado ao ensino médio,
Técnico em Informática integrado ao ensino médio e Técnico em Segurança do
Trabalho concomitante/subsequente no Campus Pirapora; o Colégio aprovou a
proposta. O Professor Cláudio Montalvão apresentou as justificativas para a
implantação dos cursos no Campus Januária, explicando que devia ser tirado
da pauta o projeto do curso Técnico em Comércio integrado ao ensino médio –
PROEJA, devido ser necessário alguns ajustes; os projetos foram aprovados.
Continuou sua explanação apresentando o Regulamento Interno dos Cursos de
Graduação do IFNMG - Campus Januária para regularização, explicou que
deve ser tirada da pauta a apreciação do Regulamento de Funcionamento dos
Cursos Profissionalizantes de nível médio do IFNMG – Campus Januária,
esclareceu que após reunião dos professores daquele Campus entenderam
que deverão ser feitos alguns ajustes. Em seguida a Professora Ana Neta falou
sobre os informes gerais, sobre Vestibular e Processo Seletivo, esclareceu a
necessidade de serem cobradas taxas de inscrição devido às despesas para
realização dos eventos, após discussão para definirem valores ficou acordado
cobrar a taxa de inscrição de quinze reais para o processo seletivo e quarenta
reais para o vestibular. Continuou sua explanação explicando sobre a
implementação do Projeto Assistência Estudantil, que é preciso não confundir
com assistencialismo, sugeriu ainda que este projeto fique com a Pró-Reitoria
de Extensão, já que Rony (assistente social) tem experiência nesta área.
Continuou sua explanação falando sobre a Regulamentação e Certificação do
ENEM, explicou que a partir de agora os campi poderão expedir os certificados
de conclusão do Ensino Médio e que todos devem estar envolvidos neste
trabalho. O Professor Paulo marcou as próximas reuniões do Colégio de
Dirigentes para o dia dezoito de novembro às nove horas da manhã, e do
Conselho Superior para dia dezenove de novembro às nove horas da manhã.
O Professor comentou sobre sua presença na aula inaugural no Campus

6
Pirapora, parabenizou a todos pelo excelente trabalho, falou também sobre a
inauguração no Campus Almenara destacando a presença da sociedade, e
parabenizou aquele Campus pelo excelente trabalho. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente determinou o encerramento da reunião e a lavratura deste
termo, para que surtam os efeitos desejados, às dezenove horas 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.

