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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Proﬁssional e Tecnológica
Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais

ATA DE REUNIÃO
ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Aos vinte e seis dias do mês de março de
dois mil e dezenove, às oito horas e trinta minutos, na Reitoria, teve início a octogésima quarta reunião
ordinária do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo Reitor
Substituto André Luis Rabelo Cardoso. 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, Fernando Barreto Rodrigues, Joan Brálio Mendes Pereira Lima, Joaquina
Aparecida Nobre da Silva, Júnio Jáber, Maria Araci Magalhães, Pedro Paulo Pereira Brito, Renato Afonso
Cota Silva, Rogério Mendes Murta, Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Renildo Ismael Félix da Costa,
Wagner Patrício de Sousa Júnior. Como convidados: Simone Ferreira Gomes, Antônio Carlos Soares
Martins, Rafael Farias Gonçalves. Após conferir o quorum, o Presidente apresentou as atas da octogésima
segunda e octogésima terceira reunião, para aprovação. O Codir aprovou as atas, que serão inseridas no SEI,
para assinaturas. Continuando, apresentou a pauta da reunião: 01) Informes do Reitor; 02) Apreciar o
relatório de gestão 2018; 3) Apreciar o Recurso Administrativo - Processo 23394.000.208-2016/13; 04)
Apreciar o Recurso Administrativo - Processo 23390.000166/2019-0105); 05) Apreciar o Regulamento de
Colaboração Técnica Interna e Exercício Compartilhado; 06) Apreciar o Planejamento de Provimento de
Cargos para o exercício de 2020; 07) Apreciar a bolsa PBQS 2019 – valor; 08) Discutir o Encontro de
liderança estudantil 2019 - data e recomendações; 09) Apreciar a minuta do Regulamento sobre
Acompanhamento dos Beneficiários do PAAE e Moradia Estudantil; 10) Alteração dos membros da
FADETEC: Conselho Curador, Conselho Diretor e Conselho Fiscal; 11) I Simpósio de Alimentos e Bebidas,
que será realizado nos 2 a 5 de abril de 2019; INFORMES: DGP; PROEN; Arinter; Auditoria. Continuando,
o Presidente justificou a ausência do Reitor, Professor José Ricardo Martins da Silva, explicou que ele está
afastado por motivo de saúde. Explanou sobre a reunião do Conif, em que participou representando o reitor.
Na oportunidade, o Professor Edmilson explicitou sobre o cenário atual do orçamento do IFNMG. Explicou
que houve corte no orçamento, porém, nada foi formalizado ainda. Não se sabe de onde será retirado recurso.
O anúncio é que não será retirado da saúde e educação, informou. Continuando, Roberta Silva Santos,
Assessora Internacional do IFNMG, explanou sobre a parceria do IFNMG com o Politécnico de Porto
Alegre. Segundo ela, o Instituto assinou uma parceria com tal Instituição. Dessa forma, os gestores poderão
participar da missão sem pagar anuidade. A França tem interesse em receber a delegação do Instituto para
continuar esta parceria, uma vez que têm alunos do IFNMG, na França. Roberta pontuou que, a viagem a
França, seria mais viável, já que a viagem ao Canadá será bem mais cara. Após considerações, ficou definido
que os gestores decidirão sobre a viagem, posteriormente. Dando continuidade, o Professor Thiago Lamonier
explanou sobre a oportunidade de Cursos para Professores de Espanhol, na Argentina. Apresentou resultados
dos trabalhos dos Centros de Línguas. Segundo ele, as parcerias com as Pró-Reitorias têm dado muitos
resultados positivos. Os professores estão conscientes e interessados na capacitação. A proposta é os
professores custearem cinquenta por cento das despesas da viagem e o IFNMG com cinquenta por cento.
Relatou, que será um curso especial para os docentes do IFNMG. Que esse trabalho é fruto da parceria
realizada com a Instituição, na Argentina. O Professor Aécio parabenizou os envolvidos pelo trabalho e
questionou sobre os resultados para o IFNMG. Destacou, que tem que haver contrapartida dos beneficiados,
uma vez que estamos num órgão público. As capacitações devem dar um retorno ao Instituto. O Professor
Thiago informou que os professores darão cursos de espanhol no Centro de línguas. Que a proposta já
abrange a contrapartida dos participantes. A Professora Joaquina parabenizou a equipe pelo trabalho e disse
que a contrapartida é fundamental. Ressaltou a grandeza da capacitação em línguas estrangeiras. Que isso
implica melhorias na pesquisa, extensão e ensino. O Professor Elias ressaltou a importância da
internacionalização. Segundo ele, internacionalizar é fundamental para o crescimento do Instituto, que a
contrapartida é fundamental. Após considerações, o Codir autorizou a continuação dos trabalhos no intuito
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de viabilizarem a participação dos docentes. Continuando, o Professor Thiago explanou sobre o Ifmundo.
Pediu apoio aos gestores com a realização do evento. Segundo ele, o evento do ano passado foi muito
relevante, houve, entretanto, alguns problemas. Por isso, é necessário apoio e atenção e muita articulação na
logística. Informou que a Reitoria entrará com o material gráfico do evento e cada campus realizara seu
evento local, para economizar. O Professor Ricardo comentou que o objetivo de ser local é para os jovens
participarem ativamente do evento. Os alunos devem ser os atores das ações, pontuou. O Professor Thiago
ressaltou a excelência dos resultados. Em seguida, inciou-se a apresentação do Relatório de Gestão. O
Presidente explicou que o documento está mais sucinto. Os dados estão mais integrados. O modelo novo,
proposto, facilita o entendimento do cidadão comum. Esse, precisa ter acesso e entender melhor os dados, as
informações do relatório. Agradeceu a comissão pelo trabalho realizado. O Professor Roberto Marques
apresentou as ações do Ensino. Explicitou sobre os cursos ofertados: Técnicos e Superiores presenciais.
Falou sobre os eventos do Ensino, atividades realizadas nos campi, programas: PIBID e PET. Dando
continuidade, o Professor Antônio Carlos apresentou dados da EAD. Explanou sobre os cursos ofertados
pelo e-TEC, Profuncionário. Explanou sobre o círculo de matrículas, tipos de fomento. Continuando, o PI do
IFNMG, Thiago Machado e Andrade, apresentou os indicadores. Explicou, que tais números estão na
Plataforma Nilo Peçanha. Que essa recolhe os dados dos sistemas: SISTEC, SIAPE, SIAFI. Apresentou a
Plataforma Nilo Peçanha. Pediu para todos acessarem e acompanharem online, já que os dados estão todos
na plataforma. Falou sobre a distribuição das matrículas presenciais e a distancia, ingressantes, concluintes,
vagas, inscritos. Explanou sobre a distribuição das matriculas por nível e tipo de cursos, indicador de cor e
renda, sexo e faixa etária dos estudantes. Thiago apresentou, ainda, os dados da evasão. O Professor Ricardo
destacou a importância da Instituição atentar para a evasão. Ressaltou a necessidade de um trabalho voltado
para a manutenção do aluno na escola. Dando continuidade, o Professor Rogério Murta apresentou os dados
da pesquisa. Explicitou sobre gráficos relativos a projetos de pesquisa, grupos de pesquisas, publicações.
Continuando, apresentou os dados dos últimos três anos da PROPPI. Houve aumento gradativo de produção
relativo a fomento interno, qualificação de servidores stricto sensu, bolsa de iniciação científica, pósgraduação, número de alunos. Dando prosseguimento, o Professor Kléber Carvalho apresentou os dados da
Extensão. Explanou sobre os projetos executados em dois mil e dezessete a dois mil e dezoito: cursos Fics
realizados, eventos realizados e população atendidas. Explanou sobre o clube do empreendedor, visitas
técnicas, acompanhamento de egressos, participação de alunos e servidores nos projetos de extensão. Dando
continuidade, o Professor Rafael apresentou a evolução da força de trabalho no IFNMG. Pontuou os dados:
faixa etária dos servidores efetivos, servidores por situação funcional, qualificação do quadro de pessoal
TAE, qualificação do quadro de docentes. Dando prosseguimento, a Servidora Simone apresentou os dados
da DAEC: Ações de Inclusão e Diversidade, número de atendimentos a alunos, eventos realizados relativos a
ações inclusivas e assistência estudantil. Explanou sobre a assistência estudantil. Continuando, o Servidor
Rui Martins da Rocha apresentou o desempenho orçamentário e financeiro. Destacou algumas tabelas com
informações solicitadas pelo TCU. Explicitou sobre os gastos, despesas, valor recebido, empenhado e
liquidado, recursos recebidos por transferências TED e PNAE, resto a pagar. Continuando, explicitou sobre o
percentual de gastos com pessoal, indicadores administrativos. André explicou que o prazo para
encaminhamento do Relatório de Gestão foi prorrogado para o mês de abril, alguns ajustes serão feitos. O
Professor Aécio ressaltou o esforço que os campi fizeram para executar o máximo de recursos. Pediu mais
planejamento, mais discussão quanto à distribuição dos investimentos. O Professor Edmilson explicou cada
ação, e as ações da Proad. Concordou em discutir a distribuição dos investimentos. O Professor Júnio Jáber
ratificou a fala do Professor Aécio. Parabenizou a equipe pelo trabalho. Ressaltou que o relatório convida à
leitura. O Professor Cláudio parabenizou a equipe pelo trabalho. Concordou com a fala do Professor Aécio.
É necessário pensar na Instituição como o todo. A divisão dos recursos, em outros tempos, foi diferente,
porque as necessidades são diferentes e é preciso ser institucional e trabalhar com a visão maior de Instituto,
frisou. O Prof. Elias reconheceu o esforço da comissão responsável pelo relatório de gestão. Segundo ele, o
trabalho realizado é revelador, inovador e possibilita uma melhor compreensão para a sociedade. Em relação
à demanda do Prof. Aécio apoiada pelo prof. Cláudio e demais colegas, entende que esta questão está nas
atribuições do Codir. Está contida no artigo onze do regimento geral do IFNMG. Concorda que a questão da
apreciação dos recursos financeiros merece atenção, entretanto, essa questão é mais ampla, pois envolve a
discussão de todos os processos, deve-se pensar em nível institucional e não somente as individualidades. Ou
seja, em tempos difíceis é necessário aprimorar e ser mais profissional para melhorias dos processos. O
Professor Fernando corroborou com a fala do Professor Edmilson. Ressaltou que é fundamental pensar no
todo. Preocupa-se muito com o custeio. Porque o Campus Janaúba precisa de apoio também para o custeio.
Para rodar um Campus Avançado é preciso apoio dos outros campi. O Professor Pedro Paulo reforçou a fala
do Professor Fernando e pontuou a necessidade de apoio aos Campus Avançados Porteirinha e Janaúba. O
Professor Wagner salientou que é preciso conversar sobre a questão. Sugeriu uma pauta, para o Codir:
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discussão das ações de investimentos e outras ações. O Professor Ricardo pontuou a necessidade de urgência
para discussão dessa matéria. A Professora Joaquina pontuou que o Codir está mais “maduro”, tem que haver
mais transparência nas ações. Precisa mais discussão e visão para entender a instituição no todo, pontuou.
Após considerações, a matéria foi recomendada ao Consup. Dando continuidade, o Professor Renato
apresentou a pauta: Apreciar o Recurso Administrativo - Processo 23394.000.208-2016/13. Explanou sobre o
processo, os trâmites até esse momento. Leu o parecer da Comissão, o parecer da Procuradoria Federal, junto
ao IFNMG. Explicou que a sugestão é acatar as recomendações da PF. Após considerações, o Codir
recomendou a matéria ao Consup, de acordo o parecer da PF. Dando continuidade, o Professor Rafael
apresentou a pauta: Apreciar o Recurso Administrativo - Processo 23390.000166/2019-01. Explicou que o
referido processo versa sobre a solicitação de remoção por permuta, entre professores dos Campi Almenara e
Montes Claros. As vagas foram divulgadas por meio do edital número dezesseis, de dois mil e dezenove,
para fins de remoção por permuta, sendo uma vaga para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
– área Informática, para o Campus Almenara, e uma vaga para Professor de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico – área Informática, para o Campus Montes Claros. Explicou que o Recorrente, que se encontra,
atualmente, em exercício no Campus Almenara, protocolou requerimento para participar do processo de
remoção por permuta, do Campus Almenara para o Campus Montes Claros. Ocorre que o recorrente foi
desclassificado do certame, por causa de uma divergência entre a sua área de ingresso e a área ofertada pelo
edital. Dessa forma, o candidato entrou com recurso perante o Conselho Superior, já que esta é a instância
competente para apreciar recurso contra decisão do reitor. O Professor Renato explicou que o Campus
Montes Claros posicionou-se no processo e que a Procuradoria Federal concordou, em seu parecer, com a
posição do Campus. Pediu para o Codir manter a decisão do Campus Montes Claros, uma vez que é um
entendimento do corpo docente do Campus. Houve ampla discussão sobre a matéria. Em seguida, o Codir
recomendou o não acolhimento do recurso. Dando continuidade, o Presidente apresentou a alteração dos
membros da FADETEC: Conselho Curador, Conselho Diretor e Conselho Fiscal. Informou que o mandato
do Conselho Diretor vencerá dia três de abril, do ano corrente, por isso, faz-se necessário renovar a
composição de tal Conselho. Por indicação do Presidente, os membros do Conselho Diretor serão
reconduzidos, com exceção do vice-presidente, André Geraldo da Costa Coelho, que não tem interesse em
continuar. Foi indicado como vice-presidente o Senhor Jelson Luiz Dick. O mandato desse Conselho será de
dois anos, que contará de quatro de abril de dois mil e dezenove a quatro de abril de dois mil e vinte e um.
Continuando, informou que o Professor Daniel Rocha Silva foi indicado como membro do Conselho Fiscal,
em substituição ao Jelson Luiz Dick. Foi informado, ainda, que o Conselheiro do Conselho Curador Jaudir
Aguiar Almeida Júnior, discente, não fará mais parte do Conselho, uma vez que esse aluno está formando, e
não fará mais parte do Corpo Discente do IFNMG. O discente indicado para compor o Conselho Curador é
Igor Albert Rodrigues. O Codir recomendou as indicações, ao Consup. Continuando, o Professor Rogério
Murta apresentou a pauta: I Simpósio de Alimentos e Bebidas, que será realizado nos dois a cinco de abril de
dois mil e dezenove. Explicou que a proposta é que a FADETEC faça gestão do recurso disponibilizado para
o evento. Tendo em vista que o regulamento de relacionamento da FADETEC com o IFNMG determina que
é preciso da aprovação do Consup para essa gestão, o Campus Salinas encaminhou a proposta como pauta
para o Consup. O Codir recomendou a matéria. Dando prosseguimento, a Servidora Crislaine apresentou o
Regulamento de Colaboração Técnica Interna e Exercício Compartilhado do IFNMG. Explicou que o
documento foi revisado após a apreciação do Codir. O Professor Rafael apresentou os textos modificados.
Pediu para aprovarem o regulamento, haja vista que têm alguns processos dependendo do regulamento, para
seguirem seus trâmites. Houve ampla discussão e sugestões de alterações. O Regulamento foi aprovado com
as alterações propostas. Dando continuidade, o Professor Rogério apresentou a proposta do valor da bolsa
PBQS, para o ano corrente. Após discussão, ficou definido que o valor continuará oitocentos reais, mensais.
Em seguida, o Professor Rafael apresentou a pauta: Planejamento de Provimento de Cargos para o exercício
de dois mil e vinte. Explanou sobre as planilhas. Apresentou o número de cargos de cada unidade. Após
considerações, a pauta foi recomendada. O Professor Fernando pontuou a necessidade de uma reunião
especifica para resolver a situação dos servidores dos Campus Avançados que trabalham na reitoria,
resolvendo problemas dos campus. Em seguida, foi discutida a implantação do ponto eletrônico no IFNMG,
uma vez que há uma instrução normativa que determina que todos os órgãos devem implantar tal controle.
Foi recomendada a criação de uma comissão para discutir a pauta em tela. Continuando, o Professor Elias
explanou sobre a realização do Encontro de Lideranças. Informou que a proposta é que o Campus Arinos
sedie o evento. A data sugerida pelos alunos é final de agosto, do ano corrente. Após considerações, ficou
definido que o Encontro será dia vinte e três de outubro, em Arinos e a reunião do Codir será dia vinte e dois
de outubro, também, em Arinos. Continuando, o Professor Rafael apresentou os informes da DGP. Explanou
sobre a Nota que trata da progressão dos docentes. Informou que os professores não podem acumular as
progressões. Pediu atenção de todos em relação aos prazos das progressões. Continuando, falou sobre as
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extinções das Funções de nível cinco e nove. Segundo ele, o MEC recolherá tais Funções. No âmbito do
IFNMG, somente os Campi Januária e Salinas perderão tais Funções. Em seguida, o Professor Ricardo
apresentou os informes da PROEN. Explanou sobre ações que estão sendo realizadas em prol da educação.
Falou sobre o FDE, realizado no mês corrente. Continuando, a Professora Joaquina falou sobre o SIC, dois
mil e dezenove. Ressaltou a motivação e envolvimento do Campus Pirapora com a realização do SIC.
Convidou todos a participarem do evento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de
todos, e determinou o encerramento da reunião, e a lavratura deste termo, para que surtam os efeitos
desejados, às dezenove horas e quarenta minutos 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.
Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida Melo de Miranda, Assistente em
Administração, em 29/04/2019, às 10:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Claudio Roberto Ferreira Mont'Alvao, Diretor(a) Geral,
em 29/04/2019, às 10:44, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Pedro Paulo Pereira Brito, Diretor(a) Geral, em
29/04/2019, às 17:23, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renato Afonso Cota Silva, Diretor(a) Geral, em
29/04/2019, às 18:01, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Elias Rodrigues Oliveira Filho, Diretor(a) Geral, em
29/04/2019, às 18:45, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Joan Bralio Mendes Pereira Lima, Diretor(a) Geral, em
30/04/2019, às 11:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Fernando Barreto Rodrigues, Diretor(a) Geral, em
02/05/2019, às 09:59, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Wagner Patricio de Sousa Junior, Diretor(a) Geral, em
02/05/2019, às 16:50, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Junio Jaber, Diretor(a) Geral, em 06/05/2019, às 18:14,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Rafael Farias Goncalves, Diretor(a) da Diretoria de
Gestão de Pessoas, em 07/05/2019, às 09:49, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Aecio Oliveira de Miranda, Diretor(a) Geral, em
08/05/2019, às 17:27, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Renildo Ismael Felix da Costa, Diretor(a) Geral, em
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11/05/2019, às 09:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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