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ATA DA QUINTA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, às nove horas,
na sala de reuniões do prédio da Reitoria, rua Gabriel Passos, número
duzentos e cinquenta e nove, Centro, Montes Claros – MG, teve início a quinta
reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG, presidida pelo Reitor
Substituto, o Professor Kleber Carvalho dos Santos. Estiveram presentes os
seguintes membros: Adalcino França Júnior, Ana Alves Neta, Edmilson Tadeu
Cassani, Ednaldo Liberato de Oliveira, João Carneiro Filho, José Ricardo
Martins da Silva, Júlio César Pereira Braga, Paulo César Pinheiro de Azevedo,
Roberto Wagner Guimarães Brito e Terezita Pereira Braga Barroso. O
Professor Kleber iniciou a reunião cumprimentando

todos os presentes e

apresentando a pauta: 1)PDI e Sistema de Gestão (SETEC/CONIF/RENAPI);
2)Apresentação dos Sistemas de Integração dos Serviços de TI; 3)Informes
sobre o sistema de biblioteca (Gnuteca); 4)Informes de implantação do SIGAADM e SIGA-EDU; 5)Discussão e aprovação do Regimento Geral. O Professor
Kleber comentou sobre a reunião que fez com os Diretores de Administração e
Planejamento dos campi, explicou que foi apresentado o Sistema de Gestão, e
que será possível o acompanhamento da execução do PDI por meio do
Sistema, pediu apoio aos diretores dos campi para implementação do Sistema.
Pediu à equipe de Tecnologia da Informação para divulgar no site o Plano de
Metas. Ressaltou que é necessário o envolvimento de todos no Planejamento
para dois mil e onze, observando o PDI e o Plano de Metas. A Professora
Maria Aparecida Colares Mendes explicou que a Pró-Reitoria de Ensino
pensou em elaborar o Planejamento para dois mil e onze e enviar para os
campi para discussão e, se houver alterações, estes últimos reenviarão para a
Pró-Reitoria finalizar. A Professora Ana Neta colocou a proposta da PROEN
para aprovação, foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento,
Christopher Morandi Mota apresentou a integração dos serviços de Tecnologia
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da Informação, explicitou sobre: Demandas e Serviços da TI, Integração dos
Serviços, Software Livre e Normativa Zero Quatro, Autenticação Centralizada,
Central de Chamadas, Telas do GLPI, dentre outros. Em seguida, Danilo
Teixeira Silva apresentou o GNUTECA, explicou que se trata de um sistema
para automação de todos os processos de uma biblioteca, independente do
tamanho de seu acervo ou da quantidade de usuários, e que por ser um
software livre - o que significa que o mesmo pode ser copiado, distribuído e
modificado livremente -, deve ser implantado em todos os campi. O Professor
Kleber apresentou a proposta de um curso de capacitação que seria realizado
para os servidores das bibliotecas, após discussão ficou aprovado a
participação

dos

prosseguimento,

servidores
Danilo

do

apresentou

IFNMG
o

no

Sistema

referido

curso.

Integrado

de

Dando
Gestão

Administrativa, esclareceu que o programa ainda está em teste em dois mil e
dez, porém para dois mil e onze estará em pleno funcionamento, pontuou
algumas melhorias que a equipe da TI tem feito e garantiu que o programa é
funcional. Continuou sua explanação apresentando o Sistema Integrado de
Gestão Acadêmica da Educação Profissional e Tecnológica, falou sobre a
portaria que nomeou as comissões responsáveis para participarem do
treinamento nos campi. Pontuou a funcionalidade do programa para dois mil e
onze. Em seguida, a Professora Maria Aparecida Colares Mendes apresentou
a minuta do Regimento Geral do IFNMG, ressaltou a relevância da participação
da comunidade, pontuou a consulta ao público que ocorreu entre os dias
quinze de setembro e vinte e nove de outubro como uma grande conquista do
IFNMG. Continuou sua explanação explicando que o RG está de acordo com o
Estatuto do IFNMG, e que o PDI está inserido no RG. Após esclarecer alguns
questionamentos, apresentou a proposta do primeiro Fórum da Educação
Profissional do IFNMG, a data para realização ficou marcada para dois, três e
quatro de junho de dois mil e onze, o local será

definido posteriormente.

Dando prosseguimento, o Professor Paulo pontuou a importância da
uniformidade das condições para capacitações dos servidores do IFNMG,
pediu Aldir do Rosário Garcêz para explicar o que poderá ser feito quanto às
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dispensas e aos horários especiais para esses servidores. Após discussão e
alguns esclarecimentos, ficou aprovado que todos os servidores, quando
estiverem em capacitação, poderão ser liberados dois dias da semana para se
dedicarem aos cursos, sendo que os docentes terão a carga horária máxima de
dezesseis horas semanais. Todos deverão apresentar declaração de presença
fornecido pela Instituição de Ensino que ofertar o curso de capacitação e,
ainda, assinar um termo de compromisso de que, quando forem solicitados,
deverão comparecer em horários especiais. Em seguida o Professor Paulo
colocou para aprovação compromisso dos diretores dos campi em implantar o
GNUTECA, todos assumiram o compromisso. A Professora Ana Neta propôs
para os diretores que cada campus ficasse responsável por buscar as provas
do Processo Seletivo nos dias dezesseis e dezessete do doze, todos
aprovaram. 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.
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