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ATA DA SEXTA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE
MINAS GERAIS
Aos dezesseis dias do mês de dezembro 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 sexta
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, Ana Alves Neta, Charles Bernardo Buteri,
Edmilson Tadeu Cassani, Ednaldo Liberato de Oliveira, João Carneiro Filho,
José Ricardo Martins da Silva, Júlio César Pereira Braga, Kleber Carvalho dos
Santos, Roberto Wagner Guimarães e Terezita Pereira Braga Barroso. O
Presidente iniciou a reunião cumprimentando

todos os presentes e

apresentando a pauta: 1) Apreciação/Discussão para aprovação dos
Calendários 2011 dos seguintes Campi: Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária,
Pirapora

e

Salinas.

2)

Apreciação/Discussão

para

aprovação

dos

Regulamentos dos Cursos Técnicos dos seguintes Campi: Almenara, Araçuaí,
Arinos, Januária, Montes Claros e Pirapora. 3) Aprovação dos Projetos de
Licenciatura que já contam com portaria de funcionamento. (Matemática,
Física, Química e Biologia) 4) Proposta para a Política de Assistência
Estudantil do IFNMG. 5) Proposta de Reformalização e Regulamentação para a
Certificação

-

ENEM.

6)

Adequação

do

PDI

do

IFNMG.

Dando

prosseguimento, o Presidente apresentou a Ata da reunião anterior para
aprovação. Os membros do Colégio aprovaram e assinaram a Ata. Em
seguida, a Pedagoga Edilene Aparecida Soares de Oliveira apresentou os
Calendários

2011

das

seguintes

modalidades

e

campi:

concomitante/subsequente - Campus Almenara; Integrado - Campus Araçuaí;
Integrado e concomitante/subsequente - Campus Arinos; Ensino Médio,
Integrado, Concomitante/subsequente e Graduação - Campus Januária,
Integrado e Concomitante/subsequente - Campus Pirapora;

Integrado,
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Concomitante/Subsequente e Cursos Superiores - Campus Salinas. A referida
servidora explicitou sobre os pontos relevantes dos calendários, apontando
algumas diferenças entre eles, pontuou, ainda, algumas correções realizadas,
devido a erros existentes. A Professora Ana Neta explicou que a unificação dos
Calendários dos campi é uma política do IFNMG e está prevista para o início
de dois mil e doze. Em seguida, a Pedagoga Antônia Angélica Mendes do
Nascimento apresentou os Regulamentos dos Cursos Técnicos dos campi
Almenara, Araçuaí, Arinos, Januária, Montes Claros e Pirapora e explicitou
sobre

os pontos comuns e as diferenças existentes entre os diversos

regulamentos dos campi citados. A servidora realizou uma explanação geral
sobre os regulamentos, apresentou a estrutura e funcionamento, o regime
escolar, as frequências, o regulamento das bibliotecas, o regulamento
disciplinar dos referidos cursos técnicos. Houve uma ampla discussão sobre as
médias finais e quantidade de disciplinas necessárias para os alunos irem para
a prova final, após algumas sugestões, ficou definido que para irem para a
prova final será necessário alcançarem quarenta pontos no mínimo, e ficarem
apenas em três disciplinas para os cursos concomitantes/subsequentes e
quatro disciplinas para os cursos integrados. Em seguida, a Técnica em
Assuntos Educacionais, Ana Cecília Mendes do Nascimento, apresentou os
procedimentos para a emissão de Certificação de Conclusão do Ensino Médio
e Declaração de Proficiência com base no Exame Nacional do Ensino Médio –
ENEM. Ela apresentou as normas para confecção dos certificados, sugestão
do modelo do certificado, sugestão para a declaração de Proficiência. Logo
após, o Professor Paulo colocou para aprovação se o IFNMG deve expedir a
Declaração de Proficiência, que foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o
servidor Warley Souza Dias, explicitou sobre o ponto da pauta, Adequação do
Plano de Desenvolvimento Institucional do IFNMG, ele pediu aos Pró-Reitores
para explicar em como estão os andamentos da adequação do PDI e do Plano
de Ação de cada setor, o Professor Kleber apresentou o Sistema de Gestão,
ressaltou a necessidade de prorrogação dos prazos para entrega das
adequações e entrega do Plano de Ação. Em seguida, a Professora Ana Neta
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externou sua preocupação com o prazo para esta adequação, explicou que os
Coordenadores de Ensino dos campi estão preocupados com a complexidade
do trabalho e com o curto prazo para entrega. O Professor Roberto Wagner
falou que a parte que cabia à Pro-Reitoria de Extensão estava concluída. Em
seguida, Warley comentou que todos estão questionando sobre o curto prazo
para a adequação do PDI e sugeriu que este fosse prorrogado. Após votação,
foi aprovada a prorrogação sendo a data limite para apresentação das
propostas de adequação do PDI e apresentação do Plano de Ação para dois
mil e onze será prorrogada para dia dez de fevereiro de dois mil e onze, e a
apresentação da adequação do PDI para dois mil e doze e dois mil e treze, e
apresentação do Plano de Ação para dois mil e doze será dia dezesseis de
maio de dois mil e onze. Em seguida, o Professor Paulo colocou para
discussão o ponto da pauta, Seguro contra Acidentes pessoais para Discentes
do IFNMG. Ele explicou que o seguro para o estágio é obrigatório, porém ele
entende que deve ser feito para todos e deve sair do orçamento de cada
campus. Após discussão ficou aprovado que o seguro será para todos os
alunos e deverá ser feita uma licitação conjunta. Dando prosseguimento, a
Professora Maria Aparecida Colares Mendes apresentou os projetos dos
cursos das seguintes Licenciaturas: Biologia, Física, Matemática e Química. A
professora explicou que os referidos projetos surgiram de uma discussão
iniciada no Campus Januária, e que, posteriormente, em uma discussão
conjunta com o Campus Salinas, a construção foi concluída. A Professora
continuou sua explanação explicando que, seguindo orientações do MEC, a
palavra Político foi retirada do título do Projeto Político Pedagógico. Em
seguida, apresentou um sumário, esclarecendo que são iguais para todas as
Licenciaturas. Posteriormente, Apresentou as Matrizes Curriculares, as
Ementas, os Fluxogramas dos cursos e as tabelas de pré-requisitos
necessários para que os discentes possam cursar as disciplinas do curso. Após
alguns questionamentos o Professor Paulo sugeriu que professores das áreas
específicas

fossem

convocados

para

prestarem,

se

necessário,

esclarecimentos na reunião do Conselho Superior, sua sugestão foi acatada e

4
os professores foram convocados. Em seguida o Assistente Social Rony
Enderson de Oliveira, explicitou sobre a proposta para a Política de Assistência
Estudantil do IFNMG, apresentou o Decreto sete mil duzentos e trinta e quatro,
pontuou cada item, esclarecendo alguns questionamentos. A Professora Ana
Neta explicou que este recurso é para os alunos dos Cursos Superiores e
deverá causar um grande impacto na qualidade do ensino nos campi. Em
seguida, o Professor Júlio César externou sua preocupação com a
necessidade de implantação de cursos Superiores no Campus Pirapora,
explicou que a equipe daquele Campus está empenhada na implantação e
teme que a prorrogação da implantação desanime sua equipe, pediu à PróReitoria de Ensino que dispensasse atenção especial às propostas enviadas
pelo Campus Pirapora. A Professora Ana Neta explicou que a Proen não
impedirá os campi de implantarem novos cursos, apenas não aceitará
implantações sem Projetos, Bibliotecas, professores qualificados. O Professor
Júlio ressaltou que o Campus Pirapora está providenciando tudo para que a
implantação do curso de Engenharia Civil seja efetivada em dois mil e doze e
que, atenda todas exigências. O Professor Paulo lembrou que, quem aprova a
implantação dos Cursos são as comissões de avaliação, e que elas devem ser
criteriosas. A Professora Ana Neta ressaltou que a Proen é a maior
incentivadora dos campi na abertura de novos cursos, porém reafirma a
posição da Proen em não encaminhar projetos que não atendam às condições
mínimas de exigências. Em seguida, o Professor Ednaldo agradeceu ao
Professor João Carneiro e ao Professor Adalcino pela colaboração e doações
feitas ao Campus Araçuaí. As próximas reuniões ficaram marcadas para os
dias vinte e quatro e vinte e cinco de fevereiro de dois mil e onze para o
Colégio de Dirigentes e Conselho superior, respectivamente. 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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