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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DO INSTITUTO FEDERAL DO
NORTE DE MINAS GERAIS – IFNMG – CAMPUS ALMENARA. Aos seis dias do
mês de novembro de dois mil e quinze, na sala de reuniões do Instituto Federal
do Norte de Minas – IFNMG, Campus Almenara, Minas Gerais, situado a Rodovia
BR 367, quilômetro sete, Zona Rural, na cidade de Almenara, Minas Gerais, teve
início a reunião do Conselho Gestor do IFNMG – Campus Almenara, presidida
pelo Diretor Geral, o Professor Joan Brálio Mendes Pereira Lima. Estiveram
presentes os seguintes membros: Professor Antônio Clarette Santiago Tavares,
Professor João Leandro Cássio de Oliveira, Andres Alves Costa, Marival Pereira
de Souza, Ana Luiza Fonseca Xavier, Marilane Amaral da Silva, Heleno Tavares
Mendes, Professor Wallas Siqueira Jardim, Professor Fábio Martins de Carvalho,
Professor Joaquim Neto de Sousa Santos, e como convidados o Professor
Antônio Eustáquio Filho, Leonardo Rodrigues Vieira e Ricardo de Matos Silva. A
reunião teve a seguinte pauta: Informes DG, Apresentação do aluno Ricardo de
Matos Silva, sobre o Fórum Franco-Brasileiro Ciência e Sociedade, Orçamento
dois mil e dezesseis (PLOA), Edital de Afastamento de Docentes, Apresentação
do Calendário de Reposição e Abertura da Segunda Turma Concomitante de
Agropecuária de dois mil e quinze. O Diretor-Geral deu início à reunião às treze e
trinta horas cumprimentando os presentes e entregando a ata da última reunião
aos Conselheiros para aprovação e assinatura, em seguida iniciou os informes da
Direção Geral. Falou sobre a situação do Campus após o retorno da greve, que
se encerrou em vinte e seis de outubro e esclareceu que a não convocação de
reunião no período da greve se deu em respeito a adesão à greve por membros
do Conselho. Foi apresentada a solicitação da CPPD – Comissão Permanente de
Pessoal Docente de uma cadeira no Conselho Gestor. O Prof. Leonardo explica
que essa Comissão tem caráter consultivo e a intenção é garantir a representação
em relação a decisões de interesse dos docentes. Foi deliberado pelo Conselho a
participação, como convidado, de representante da CPPD, que participará das
discussões, sem direito a voto, sendo também extensivo à representante da CIS.
Apresentou os novos servidores, o Prof. Joaquim Neto de Sousa Santos,
Coordenador de Extensão e a Assistente em Administração Laís Barbosa Durães
de Souza, que irá desempenhar a função de Chefe de Gabinete e Secretária do
Conselho Gestor em substituição à Sumaia da Silva Laurindo que por sua vez irá
exercer suas atividades no Laboratório de Solos. Comentou sobre o início do
Processo Seletivo e Vestibular dois mil e dezesseis, sobre a Comissão instituída
para promover a divulgação deste e sobre os meios onde já está sendo veiculada
a notícia. O Prof. João Leandro informa que foi conseguido um espaço na rádio e
apresenta o áudio que será veiculado. O Prof. Marival solicita convocação de
reunião para o dia nove de novembro para entregar o cronograma. Marilane
Amaral sugere divulgação nas escolas rurais aproveitando os momentos de
palestras de nutrição que já estão acontecendo em toda rede de educação.
Solicita que o material de divulgação seja enviado para seu e-mail:
amaral.marilane@gmail.com. Na sequência, o Diretor-Geral informa um grande
avanço na implantação do Internato, a única pendência no momento é a
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adequação da lavanderia, que inicialmente será conduzida na forma de processo
de terceirização. A previsão de inauguração é em março de dois mil e dezesseis.
Serão vinte vagas masculinas para internato e vinte bolsas permanentes
femininas, no valor de quatrocentos e oitenta reais. Logo depois deste assunto é
comunicado pelo Diretor de Administração Heleno a negativa do Projeto de
Mestrado em Zootecnia, submetido à CAPES pelo Campus Almenara. O Prof.
Rogério ressalta que é importante verificar os pontos a serem revistos no parecer
para adequar o Projeto. Por outro lado, a boa notícia de abertura do curso de
Processos Gerenciais também é comentada na reunião. O Professor Joaquim
comenta da Primeira Mostra de Extensão e a participação do Grupo Gênesis do
Campus de Almenara, bem como do lançamento da revista “Contação”. Marilene
Amaral fala sobre a Mostra Científica promovida pela Faculdade Alfa nos dias
dezenove e vinte de novembro, convidando o Instituto Federal para participar do
evento. Ela diz que se houver interesse em publicar artigo, deve enviar arquivo
para seu email. Em seguida o Diretor-Geral chama a atenção para
construção/definição do Regimento Interno do Conselho. Já existe minuta prévia
do Conselho Superior, todos devem fazer a leitura desta minuta e encaminhar por
email suas contribuições. Até que seja aprovada a minuta, é sugerido um
informativo sobre o assunto com Ofício formalizando as responsabilidades dos
membros do Conselho em relação à ausência em reuniões. Encerrando os
informes da Direção Geral o Prof. Joan agradece a atenção e fala sobre a
satisfação de dirigir a reunião. A partir desse momento passa-se à apresentação
do aluno do curso de Agronomia, Ricardo de Matos Silva que participou do Fórum
Franco-Brasileiro de Ciência e Sociedade, na França. O aluno conta sua
experiência, fala sobre a alegria de representar o IFNMG e a importante
contribuição desse evento para sua formação, na oportunidade ele apresenta
fotos dos locais visitados. O Diretor-Geral parabeniza o aluno e fala sobre os
frutos positivos desse acontecimento. Seguindo a pauta, o Prof°. Leonardo
apresenta o Edital sobre o processo de afastamento de servidores para
capacitação stricto senso e pós-doutorado. O artigo quarto do edital é o primeiro a
ser discutido. Comenta-se que a exigência de comprovante de matrícula para
inscrição no processo não se justifica e por esta razão foi retirada. O Prof. Antônio
Clarette questiona sobre em que momento será solicitado o parecer das
Coordenações a que estão submetidos os professores. É informado que os
cursos não iniciarão sem professores, não haverá prejuízo. No artigo sétimo é
comentado o número de vagas para afastamento. Deliberou-se pela inclusão no
texto da informação de que não haverá lista de classificados além do limite de
vagas. Sobre o artigo nono que trata de requisitos para afastamento é exposto
que o servidor deve firmar compromisso de permanecer no Campus pelo período
de tempo igual ao do afastamento. O Diretor Geral ressalta a fragilidade do texto
frente o Regulamento de afastamento mas entende que, diante da grande
rotatividade de servidores do Campus, tal condição deveria estar no edital. O
Diretor Heleno ressalta que este dispositivo prejudicaria o direito dos
servidores de concorrer em igualdade com os demais servidores dos outros
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campi, recomendando que o texto passe por consulta a procuradoria. Após
discussão deliberou-se pela manutenção do texto do artigo nono. Outra questão é
levantada, a exigência de restituição à União dos valores gastos no período do
afastamento no caso de servidor exonerado. É sugerido pela Comissão
Permanente de Pessoal Docente e deliberado pelo Conselho que o tema da
redistribuição será tratado após o estágio probatório adotando caminho
administrativo. É discutido também sobre a possibilidade de realização de um
concurso local para o Campus de Almenara. Heleno sugere consulta à
Procuradoria sobre o concurso na localidade para definir o entendimento do
conceito. Encerradas as discussões sobre o Edital é aberta votação e a maioria
decide pela aprovação. Diante disto o Conselho Gestor baixa Resolução
aprovando o Edital. Após este momento é comunicada a decisão tomada em
reunião de Coordenadores de Curso de que não haverá abertura da segunda
turma do Curso Técnico Concomitante/subsequente em Agropecuária - dois mil e
quinze, considerando que o número de matrículas para este curso foi inferior a
cinquenta por cento das vagas e que Edital do Processo Seletivo reserva ao
IFNMG o direito de não ofertar o curso, caso o número de alunos matriculados,
esgotadas as listas de classificação, seja inferior a setenta por cento das vagas
ofertadas. Seguindo a pauta, Heleno faz breve explanação sobre o orçamento de
dois mil e dezesseis, falando sobre o contingenciamento de investimentos do
Campus. O Instituto, segundo ele, estava comprometido com obras anteriores
necessitando complementar empenhos. Informa avanços após negociação com a
Reitoria e o recebimento de um milhão, setecentos e oitenta mil reais em
investimentos. Heleno encaminhará planilha com realidade do ano de dois mil e
quinze para os membros do Conselho. Dando prosseguimento, fica decidido que
na próxima reunião o Professor Marival apresentará resumo do Projeto de
Arborização. A respeito do Calendário de Reposição das aulas, o Diretor Wallas
informa que já encaminhou o mesmo a todos os membros do Conselho por email.
Fica agendada reunião extraordinária do Conselho Gestor para a primeira
semana do mês de dezembro para discutir o orçamento de dois mil e dezesseis.
Por fim, o Diretor-Geral encerra a reunião no mesmo dia, às dezessete horas e
vinte e cinco minutos. Nada mais havendo a tratar, eu, Sumaia da Silva Laurindo,
encerrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os
presentes.

