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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 VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às nove
horas e vinte minutos, na Reitoria, por videoconferência, teve início a vigésima sexta reunião
extraordinária do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo
Reitor Subs tuto, em exercício, André Luis Rabelo Cardoso. Es veram presentes os seguintes membros:
Alisson Magalhães Castro, Maria Araci Magalhães, Cláudio Roberto Ferreira Mont'Alvão, Edmilson Tadeu
Cassani, Elias Rodrigues de Oliveira Filho, Fernando Barreto Rodrigues, Joan Brálio Mendes Pereira Lima,
Júnio Jáber, Aécio Oliveira de Miranda, Fábio Ferreira Pinto subs tuindo Joaquina Aparecida Nobre da
Silva, Laura Cris na Brandão subs tuindo Júnio Jáber, Pedro Paulo Pereira Brito, Renato Afonso Cota Silva,
Renildo Ismael Félix da Costa, Rogério Mendes Murta, Wallas Siqueira Jardim subs tuindo Ricardo
Magalhães Dias Cardozo, Wagner Patrício de Sousa Júnior. Como convidados: Ana Alves Neta, Antônio
Carlos Soares Mar ns e Rafael Farias Gonçalves. Após conferir o quorum, o Presidente apresentou a
pauta: 01) Corte Orçamentário. Con nuando, falou sobre o bloqueio realizado no recurso orçamentário
do IFNMG. Relatou que o reitor, Professor José Ricardo Mar ns da Silva, estava em Brasília se informando
melhor sobre os úl mos acontecimentos. Explanou sobre a Nota que o Ins tuto publicou relatando os
cortes para a comunidade. O Pró-Reitor de Administração, Edmilson Tadeu Cassani, relatou que, diante
do referido corte, é preciso pensar em medidas para resolver a situação. Não foi oﬁcializado nada por
parte do governo, foi bloqueado, porém, trinta por cento do recurso diretamente no SIAFI, informou. O
obje vo da reunião é veriﬁcar quais providências serão tomadas para manter o Ins tuto funcionando até
o ﬁnal do ano corrente. O Presidente pediu que cada Diretor explanasse sobre a situação ﬁnanceira atual
do seu campus. O Professor Joan relatou que o Campus Almenara tomou medidas de economia, cancelou
alguns empenhos, fez remanejamentos. Conversou com o Procurador Federal, junto ao IFNMG, Gilvan
Nogueira de Carvalho, e decidiu garan r as ações para funcionamento do IFNMG – Campus Almenara.
Segundo ele, nem todos os contratos conseguirão ser man dos até o mês de junho. Para outros, não têm
disponibilidade orçamentária. O Professor Aécio ressaltou que a situação do Campus Araçuaí está bem
complicada. Que o orçamento disponível não dá para manter os contratos até o mês de junho, do ano
corrente. Com o recurso previsto, após esse bloqueio, não conseguirá pagar contas de luz, água, e
terceirizados. Segundo ele, só conseguirá fazer ajustes se mexer nas diárias, passagens aéreas, bolsas.
Sugeriu priorizar o funcionamento do IFNMG. A Diretora-Geral Subs tuta do Campus Diaman na, Laura
Cris na Brandão, relatou que a expecta va é cancelar todas as bolsas. Ques onou sobre o pagamento
dos mestrados. O Servidor, Rui Mar ns da Rocha, informou que os convênios assinados não poderão ser
cancelados, porque inviabilizarão muitas coisas. Devem ser renegociados. O Professor Elias pontuou que
seria bom falar de números, dados, a nível de Brasil. Que na nota informa va deve ser mostrada a tela do
SIAFI para a comunidade. Segundo ele, os recursos do Campus Arinos só manterão os contratos até o mês
de maio, do ano corrente. O Servidor, Rui Mar ns da Rocha, salientou que será necessário um estudo,
remanejamentos, para manter a ins tuição funcionando. O Professor Fernando comentou que a situação
do Campus Janaúba é a mesma dos demais campi. O Professor Cláudio relatou que o Campus Januária
está na mesma situação. Sugeriu que seja expedido um documento esclarecendo a situação para a
comunidade. Que, em Januária, estão reunindo com todos os setores informando sobre a necessidade de
cortar gastos. O Professor Renato Cota relatou a situação do Campus Montes Claros. A situação está
desesperadora, frisou. Para o Campus con nuar funcionando, será necessário demi r terceirizados,
desligar ar condicionado em todas as dependências, economizar luz. Após o corte, já cancelou vários
editais e tem que avaliar os eventos, pontuou. O Diretor-Geral subs tuto do Campus Pirapora relatou que
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=429914&infra_siste…

1/3

15/08/2019

SEI/IFNMG - 0381522 - Ata de Reunião

a situação do Campus está bem complicada. Será necessário conversar com os servidores e planejar
muitos cortes de despesas. O Professor Wagner relatou que reuniu-se com os gestores do Campus Salinas
para tomar medidas. Suspenderam contratos, recursos que estavam reservados, suspendeu os recursos
dos eventos e bolsas. Está priorizando o essencial para manter o número de terceirizados. Segundo ele,
mesmo com todos os cortes ainda tem um deﬁcit bem alto. Os Diretores de Porteirinha e Teóﬁlo Otoni
não par ciparam da reunião, por não conseguirem conectar-se. Foi comunicado pelos Diretores que a
situação dos referidos campi, é a mesma dos demais. O Professor Rogério explicou que no edital do PBQS
está prevista a possibilidade de corte das bolsas. Se necessário, a suspensão poderá ser feita com
segurança. Relatou que a Proppi está com três editais para serem lançados. Será feito um estudo e
veriﬁcada a possibilidade de suspenderem os editais. Estão trabalhando para manterem as bolsas da
Fapemig, já as bolsas do CNPQ poderão ser suspensas, ressaltou. A Professora Araci informou que a Proex
já lançou alguns editais. Que fará um estudo e, com base nos dados, terá que manter o básico. Terá que
valer a solidariedade, pontuou. O Professor Rafael relatou que o recurso da capacitação precisa ser bem
avaliado, uma vez que já existem projetos em andamento e os planos de capacitação estão sendo
discu dos nos campi e na reitoria. Ressaltou que é importante pensar na manutenção dos projetos de
qualiﬁcação, porque inclui a oportunidade dos convênios ﬁrmados com ins tuições de ensino
importantes, e, além disso, as ações de capacitação podem ser remanejadas para o ano seguinte, visto
que a oferta não será comprome da. A Professora Ana Neta ressaltou a fragilidade dos alunos com a
ameaça de cortes das bolsas. Reuniu-se com representantes de todos os campi. Todos estão
preocupados, especialmente, com os auxílios permanência. Estão dispostos a fazerem movimento para
mostrar o que representa o IFNMG para eles. O Professor Antônio Carlos relatou que o CEAD absorveu
despesas que eram da reitoria. A par r de agora será necessário apoio da Reitoria. As ações que estavam
em planejamento serão suspensas. Com o encerramento de alguns programas, os bolsistas serão
reduzidos. Algumas ações estão suspensas. O Professor Edmilson parabenizou o Professor Rogério pela
posição e entendimento. O Presidente lembrou que é preciso deﬁnir alguns encaminhamentos: Discu use se o IFNMG par cipará do Forum Sudeste. Ficou deﬁnido que será decidido após o retorno do reitor,
da reunião do Conif. Discu u-se se o Encontro de Ensino será realizado, conforme programado. O
Professor Thiago Lamonier explanou sobre a programação do Encontro. Serão realizadas a vidades
concomitantes. Está tudo organizado. O material gráﬁco já foi elaborado, licitado, destacou. Pediu para
pensarem melhor na realização do evento. O Professor Joan ressaltou que o Campus Almenara está
preparado para o evento. Pediu para manterem o evento. O Professor Wallas Jardim ressaltou a
importância do Encontro. Sugeriu reduzir o número de par cipantes. Explanou sobre a programação do
evento. Após discussão, avaliação dos gastos com os eventos programados, o Codir decidiu suspender
todos os eventos ins tucionais que gerem custos. Na oportunidade, o Professor Joan solicitou que,
quando voltarem com os eventos, que o primeiro a ser realizado seja o Encontro de Ensino, que seja em
Almenara. O Codir aprovou a proposta. Dando con nuidade, discu u-se a alteração da data da reunião
do Codir. Após discussão, a reunião ﬁcou agendada para dia quinze de maio, na reitoria. Ficou deﬁnido,
ainda, que todas as reuniões do Codir e Consup, agendadas para os campi, serão realizadas na Reitoria,
nas referidas datas; todas as convocações para reuniões, eventos na reitoria serão feitas pelo gabinete do
reitor. 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 dez horas e cinquenta 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 25/07/2019, às 15:28, 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
26/07/2019, às 08:22, 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
26/07/2019, às 10:30, 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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Documento assinado eletronicamente por Elias Rodrigues Oliveira Filho, Diretor(a) Geral, em
26/07/2019, às 14:04, 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 29/07/2019, às 16:15, 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
29/07/2019, 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 Claudio Roberto Ferreira Mont'Alvao, Diretor(a) Geral,
em 31/07/2019, às 08:48, 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
01/08/2019, às 10:51, 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
02/08/2019, às 15:33, 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 Alisson Magalhaes Castro, Pró-Reitor de
Desenvolvimento Ins tucional, em 05/08/2019, às 14:28, 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
06/08/2019, às 17:08, 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 Andre Luis Rabelo Cardoso, Reitor Subs tuto em
exercício, em 12/08/2019, às 10:32, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0381522 e
o código CRC 524E1FE1.
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