ATA DA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - IFNMG. Ao vigésimo oitavo dia
do mês de abril de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, no Câmpus Arinos –
Minas Gerais, teve início a continuação da quadragésima terceira reunião do Colégio de
Dirigentes do IFNMG, presidida pelo Reitor, o Professor José Ricardo Martins da Silva.
Estiveram presentes os seguintes membros: Aécio Oliveira de Miranda, Alisson
Magalhães Castro, Cláudio Roberto Ferreira Mont'Alvão, Edmilson Tadeu Cassani, Elias
Rodrigues de Oliveira Filho, Joan Brálio Mendes Pereira Lima, Júlio César Pereira Braga,
Júnio Jáber, Maria Araci Magalhães, Nélson Licínio Campos de Oliveira, Paulo César
Pinheiro de Azevedo, Renildo Ismael Félix da Costa, Rogério Mendes Murta e como
convidados Antônio Carlos Soares Martins, Felipe Rocha Dantas. O Servidor Felipe
apresentou uma proposta da delegação de competências pelo Reitor aos Diretores-gerais
dos câmpus para prática de alguns atos, como interrupção de férias, concessões
diversas. Ele explicou que o objetivo é formalizar, por meio de uma portaria, a concessão
de alguns atos que já são praticados pelos Dgs. Apresentou a minuta da portaria. O Reitor
pontuou que será repassada aos Dgs, ainda, a ordenação de despesas do SCDP quanto
às diárias. O Professor Edmilsson ressaltou que os Dgs conhecem melhor a realidade dos
câmpus, para avaliar as necessidades das viagens. O Professor Joan pontuou a
necessidade das convocações serem feitas em tempo hábil, para solicitação de diárias. A
Professora Araci pediu para a Reitoria usar mais a videoconferência, especialmente nesta
época de economia. O Professor Alisson sugeriu que as pró-reitorias e diretorias
sistêmicas, se comuniquem sobre as convocações, para sincronizarem sempre que
possível as convocações. Continuando, Felipe explicitou sobre o incentivo à qualificação
dos técnicos. Ele ressaltou que há necessidade de avaliar os títulos quanto à relação
direta ou indireta com a atividade da Instituição, segundo ele, às vezes surgem dúvidas e
é preciso uma avaliação minuciosa, ele sugeriu que cada Câmpus institua uma comissão
responsável para averiguar tais títulos. Na oportunidade, o Professor Joan reiterou a
necessidade de capacitação para os servidores da CGP. Após discussão, o Colégio
aprovou a minuta da portaria apresentada. Será expedida uma portaria à parte referente
às diárias. Quanto à avaliação dos títulos, será criada comissão para avaliar quando
surgirem demandas. Dando prosseguimento, o Professor Nelson pontuou a necessidade
de definirem as competências dos Conselhos Gestores. O Professor Joan acrescentou
que é preciso elaborarem o regimento interno dos referidos Conselho. Após discussão,
ficou definido que será instituída uma comissão para elaborar o Regimento interno único
para os Conselhos Gestores do IFNMG. A referida comissão será composta pelos

Diretores-Gerais auxiliada pelo Professor Alisson. O Professor Aécio relatou que haverá
um evento no Câmpus Araçuaí na data do JIFENMG, Segundo ele, não poderá alterar a
data do evento porque está tudo planejado, porém, os alunos vão participar dos jogos, e
ele estará na reunião do Colégio, naquela ocasião. Dando continuidade, o Professor
Renildo explicitou sobre o problema que os câmpus, especialmente os novos, têm
enfrentado com relação à falta de servidores. Ele sugeriu que faça um diagnóstico para
dimensionamento do quadro de servidores existentes, um levantamento de demandas de
todos os câmpus do IFNMG, para ser apresentado à SETEC/CONIF, um documento
solicitando novos servidores e cargos, tendo em vista que com os servidores existentes
não é possível expansão dos câmpus. O Reitor ressaltou que o momento é oportuno, uma
vez que não há servidores para atender as demandas, disse que levantou esta discussão
no CONIF. Segundo ele, este problema não é exclusivo do IFNMG e sim de outros
Institutos. Ressaltou a importância deste estudo interno para argumentar, subsidiar o
pedido por cargos junto à SETEC. O Professor Alisson solicitou aos Câmpus de Teófilo
Otoni, Janaúba, Diamantina e Porteirinha para adequarem os planos e metas dos
Câmpus ao PDI do IFNMG. A Professora Araci relatou que foi solicitado um levantamento
de algumas informações relativas à educação do campo. Informou que foi enviado aos
câmpus um dossiê para os Dgs responderem. O Professor Nelson falou sobre os auxílios
aos alunos nos câmpus. Queria saber sobre o pagamento dos seguros para os alunos da
EAD. O Professor Elias sugeriu que na reunião dos Diretores em Salinas discutissem o
pagamento dos seguros. Após algumas considerações, ficou definido que o Colégio irá
para a abertura dos jogos dia dezoito de maio no Câmpus Salinas, dia dezenove será a
reuniao do Colégio. O Professor Edmilson falou sobre a esplanada sustentável, explanou
sobre a situação atual. O Professor Elias explanou sobre a realização do SIC. Agradeceu
ao Professor Cláudio todo apoio, sem o qual, segundo ele, não teria realizado o evento.
Agradeceu o Reitor e Rogério Murta pela confiança e ao Colégio e servidores pela
presença. O Professor Antônio Carlos, informou que a EAD recebeu telefones fixos nos
polos, falou sobre o encerramento dos cursos, inclusive, os cursos em parceria com o
IFPR. Explanou sobre a situação geral da EAD e dos fluxos das certificações. Nada mais
havendo a tratar, o Reitor agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e a
lavratura deste termo, para que surtam os efeitos desejados, às treze 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.

