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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 SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO
FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às oito
horas e quinze minutos, na Reitoria, teve início a octogésima sé ma reunião ordinária do Colégio de
Dirigentes do Ins tuto Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo Reitor José Ricardo Mar ns da
Silva. Es veram 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, Laura Cris na
Brandão subs tuindo Júnio Jáber, Angela Gama Dias de Oliva subs tuindo 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: Ana Alves Neta,
Antônio Carlos Soares Mar ns, Rafael Farias Gonçalves. Após conferir o quorum, o Presidente apresentou
a pauta da reunião: 1) Informes do Reitor; 2) Discu r o Planejamento/organização e recebimento dos
Franceses no IFNMG; 03) Discu r o ingresso de discentes em 2020: deﬁnição de metodologia; 04)
Apreciar a Minuta do Regulamento do SEI; 05) Apreciar a Resolução Consup n° 34, de 30 de outubro de
2014, cria o Centro de Referência no município de Porteirinha; apreciar a Resolução Consup n° 35, de 30
de outubro de 2014, cria o Centro de Referência no município de Corinto; apreciar a Resolução Consup n°
45, de 16 de dezembro de 2014, cria o Centro de Referência no município de Buri s; 06) Raio-X da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional; 07) Apresentar os Relatórios da Pesquisa
de Clima Organizacional das unidades do IFNMG; 08) Gestão de contratações de professores subs tutos;
09) Apreciar a Minuta do Regulamento de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS) do
IFNMG; 10) Apreciar a Minuta do Regulamento sobre acompanhamento dos Beneﬁciários do Programa
de Assistência e Apoio e Moradia Estudan l; 11) Apreciar o Projeto Viver IFNMG; 12) Execução do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 2019; 13) Par cipação da 2ª fase das Olimpíada de
Matemá ca dos Ins tutos Federais (OMIF) - (demanda dos professores de matemá ca); 14) Apreciar o
Regulamento para a Gestão das A vidades dos servidores do IFNMG quando da par cipação em órgãos
de Fundações de apoio; INFORMES: 01) Edital MEC/MCTI Nº 01/2019 - Programa Ciência na Escola,
parceria ﬁrmada na proposta com UFTM e UFVJM e futuras parcerias interestaduais com a UFES; 02)
Fortalecimento das parcerias entre campi, visando disponibilização de materiais e equipamentos
disponíveis no momento; 03) Planejamento, ajustes para viabilizar o Encontro de Liderança Estudan l2019; 04) Formatura primeira turma de engenharia agronômica do campus Arinos - 10 anos do Campus
Arinos; 05) Informes Gerais da PROAD; 06) Implantação da IN 02/2018. O Presidente informou que a
pauta quatorze: Apreciar o Regulamento para a Gestão das A vidades dos servidores do IFNMG, quando
da par cipação em órgãos de Fundações de apoio; seria adiada, uma vez que não houve tempo hábil
para o Procurador Federal, junto ao IFNMG, emi r parecer sobre a matéria. Seria inserida a pauta seis:
Raio-X da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. O Professor Ricardo solicitou
discussão sobre a alteração do regulamento de graduação. Dando con nuidade, o Presidente apresentou
as atas da vigésima quinta e vigésima sexta reuniões extraordinárias e da octogésima quinta reunião
ordinária para apreciação. O Codir aprovou as atas. As referidas atas serão inseridas no SEI, para
assinaturas. Con nuando, apresentou os informes. Explanou sobre a reunião do Conif. Relatou que o
Secretário da SETEC par cipou da reunião. O secretário foi bem solícito, porém as no cias não são boas.
Segundo ele, houve ampla discussão sobre as demandas do Conif. Informou que alguns processos de
nomeação de reitores, de Ins tuições Federais, estão parados, por causa de denúncias. Alguns reitores
eleitos não foram nomeados. Pediu cautela no processo eleitoral que nomeará o novo reitor do IFNMG.
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Que seja tudo o mais tranquilo possível. Dando con nuidade, a Assessora de Relações Internacionais,
Roberta Santos, ressaltou a necessidade de dar con nuidade as ações. Explanou sobre a parceria com
Ins tuições Francesas. Que, devido a essas parcerias, os Campi Salinas, Januária e Almenara receberão
alunos intercambistas nos próximos meses. Con nuando, explicitou sobre o VI Fórum Franco-brasileiro
Ciência e Sociedade, que será realizado no mês de outubro, do ano corrente, no Brasil. Ressaltou a
importância da par cipação do IFNMG no evento, uma vez que é realizado desde dois mil e cinco.
Explicitou sobre os temas, a metodologia. Apresentou uma planilha com os custos da viagem. Após
considerações, o Codir recomendou a con nuidade das ações da Arinter. Dando con nuidade, Natália
Colares Dumont, Coordenadora da Copec, apresentou uma proposta para realização dos processos de
ingresso de discentes em dois mil e vinte, no IFNMG: deﬁnição de metodologia. Explicitou sobre as
medidas necessárias para realização dos processos de ingresso, quais sejam: a) Professores farão as
questões sem receber GECC; b) Liberação de um servidor para atuar como ﬁscal em cada local de prova;
c) Responsabilidade pela ins tuição de banca para correção de redação; d) Aumento de cinco reais nas
taxas de inscrições, e) Restrição dos locais de aplicação de provas; f) Supressão de contratação de pessoa
jurídica para o ingresso regular no segundo semestre. O Professor Joan informou que discu u com o
Campus Almenara as propostas e que o Campus não concorda com algumas medidas. O Professor Aécio
ressaltou a importância de discu r melhor as mudanças propostas. Que discu u com a comunidade Campus Araçuaí. Que não concordam com as formas de ingresso do IFNMG, uma vez que não são
inclusivas. Que o Codir precisa avaliar o que é viável. As formas de entrada no Ins tuto não promovem o
acesso aos mais necessitados, são eli stas, pontuou. Segundo ele, a comunidade de Araçuaí pediu para
reverem tais processos. O Professor Joan salientou que a comunidade de Almenara pensa da mesma
forma. Entendem que os processos não são inclusivos precisam ser melhorados. O Professor Cláudio
relatou que no Campus Januária só tem processo sele vo. Os ves bulares u lizam o Sistema de Seleção
Uniﬁcada-SISU. Concorda com as propostas de mudanças nos processos, entretanto, esse não é o
momento, tendo em vista que o tempo é exíguo para maiores discussões. Que as propostas devem ser
discu das para o próximo ano. Concorda que é preciso mudar a metodologia, contudo, é preciso decidir
sobre as medidas propostas pela Copec, haja vista que a Comissão já declarou que não há como realizar
os processos sem tais medidas. O Professor Cláudio informou que o Campus Januária não tem condições
de fazer um novo modelo agora. Que se for legal, e se algum campi quiser, poderá fazer processos
individuais. O Professor Fernando comentou sobre as discussões sobre o tema, no Campus Janaúba.
Concorda que deverão adotar as medidas propostas pela Comissão e, posteriormente, con nuar a
discussão sobre a mudança de metodologia/ingresso no Ins tuto. O Professor Antônio Carlos relatou
como são os processos de entrada no CEAD. São por análise de notas do ensino fundamental ou do
ensino médio, dependendo da modalidade do curso. A seleção é totalmente gratuita e feita por meio
sistema on-line de inscrição. Destacou os pontos fortes e fracos do processo de seleção e destacou que é
o modelo que melhor atende à oferta interiorizada em polos de educação a distância fora das sedes do
IFNMG. A Professora Joaquina ressaltou que o Campus Pirapora concordou com as propostas da Copec.
Que não discu ram, ainda, as metodologias. Externou sua opinião sobre os métodos de ingressos do
IFNMG. O Professor Ricardo falou que, devido ao prazo para realização dos processos, não há tempo
hábil pra discu r metodologias. Sugeriu àqueles que discu ram com as comunidades, Araçuaí, por
exemplo, façam seu processo individual. Se o Campus Almenara entender que deve fazer, também
poderá realizar seu processo. Que essa pauta deverá voltar para discussão, para que a foma de ingresso
seja uniﬁcada. Sugeriu criar uma comissão para estudar e deﬁnir uma metodologia para novo modelo de
ingresso no IFNMG. Sugeriu, ainda, um regulamento para ingresso no IFNMG. Na oportunidade, o
Professor Ricardo falou da grandeza do Projeto IF Mundo. Que esse trabalho é um exemplo para todos. O
Procurador Federal, junto ao IFNMG, Dr Gilvan Nogueira de Carvalho, explanou sobre a legalidade das
propostas apresentadas pela COPEC. Após ampla discussão, o Codir aprovou a proposta apresentada pela
COPEC. O Campus Araçuaí realizará seu processo de ves bular. Os demais campi par ciparão do processo
realizado pela COPEC. Dando prosseguimento, o Servidor Warley Souza Dias apresentou a Minuta do
Regulamento do SEI. Explicitou sobre os principais pontos: obje vos, metodologia, bole m de serviço
eletrônico. Ressaltou a necessidade de regulamentar para que não haja erros nos procedimentos do
Sistema. A Professora Joaquina sugeriu alterações no paragrafo segundo, do ar go terceiro. Após
considerações, o Regulamento foi aprovado com as alterações propostas. Dando con nuidade, o
Professor Alisson apresentou as pautas: apreciar a Resolução Consup, número trinta e quatro, de trinta de
outubro, de dois mil e quatorze, que criou o Centro de Referência no município de Porteirinha; apreciar a
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Resolução Consup número trinta e cinco, de trinta de outubro, de dois mil e quatorze, que criou o Centro
de Referência no município de Corinto; apreciar a Resolução Consup número quarenta e cinco, de
dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, que criou o Centro de Referência no município de Buri s.
Explicou que os referidos Centros fazem parte da expansão do IFNMG. Apresentou um histórico da
criação e aprovação dos Centros. A proposta é revogar a resolução que aprovou o Centro de referência de
Porteirinha, uma vez que foi transformado em Campus Avançado; vincular o Centro de Corinto ao
Campus Pirapora e o Centro de Buri s ao Campus Arinos. Explicou que tais vinculações foram solicitadas
pelos Diretores-Gerais dos referidos Campi: Professores Joaquina e Elias. Na oportunidade, o Professor
Elias ressaltou a relevância do resgaste das informações. Que há uma expecta va da Comunidade de
Buri s, porque já ganharam um terreno da prefeitura, daquela Cidade, para o local do Centro de
referência. Os prefeitos das cidades vizinhas estão fazendo gestão junto à Setec para conseguirem um
Campus Avançado na região. Estão, junto com o CEAD, lutando para fortalecer a EAD no Centro, pontuou.
Pediu apoio a todos. A Professora Joaquina reiterou a necessidade de regularizar a situação dos referidos
Centros, uma vez que é uma solicitação do Campus Pirapora. Após ques onamentos e esclarecimentos, a
matéria em tela foi recomendada ao Conselho Superior. Con nuando, o Reitor apresentou a pauta: RaioX da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional. Fez a leitura dos documentos
enviados pela SETEC. Explanou sobre a matéria. Pediu atenção de todos com as solicitações con das nos
documentos. Após ques onamentos e esclarecimentos, O Professor Rafael falou sobre os serviços em
destaque. Con nuando apresentou os Relatórios da Pesquisa de Clima Organizacional das unidades do
IFNMG. O Professor Rafael agradeceu o apoio do Codir. Segundo ele, a matéria apresentada é fruto do
trabalho de todos. Foi uma parceria entre a DGP e servidores que desenvolvem pesquisas na área. Em
seguida, entregou o relatório, do resultado da pesquisa de cada unidade, aos gestores presentes na
reunião. Pediu para cada gestor repassar aos gestores dos campi e também envolver os servidores para
descobrirem o que poderá ser feito para melhorar o clima organizacional em cada setor. O Professor
Aécio fez crí cas aos resultados. Segundo ele, não condizem com a realidade. Sugeriu um trabalho de
conscien zação em relação às pesquisas, para que essas sejam de acordo à realidade. O Professor Rafael
pediu apoio de todos para desenvolverem a vidades/ações que visem a melhoria do clima
organizacional. O Professor Cláudio parabenizou a equipe pelo trabalho. Salientou a necessidade de
mantermos animados e conﬁantes. O momento é di cil, haja vista que fatores externos, como a situação
polí ca do país, interferem na pesquisa, reiterou. Dando prosseguimento, o Professor Rafael apresentou
a Gestão de contratações de professores subs tutos. Explanou sobre os riscos, conformidade ﬁscal,
jurídico e de reputação. Segundo ele, essas contratações submetem o Ins tuto a tais riscos. Comentou
sobre alguns problemas recorrentes nos processos de contratação. Pediu atenção aos diretores-gerais
para amenizarem tais problemas. O obje vo é alertar os gestores quanto aos problemas com tais
contratos, frisou. O Professor Wagner pontuou o problema com a falta de servidores na Coordenação de
Gestão de Pessoas no Campus Salinas. Houve duas aposentadorias. Pediu urgência com a reposição
desses servidores do Campus Salinas. O Professor Elias ressaltou que a DGP está correta em
descentralizar os trabalhos, os campi, todavia precisam de apoio e os contratos de seis meses trouxeram
muito trabalho para esse setor. Aumentaram as despesas com as publicações no DOU. Sugeriu realizarem
os contratos por um ano visando à economicidade. O Professor Rafael explicou que os contratos de
Professores subs tutos sempre foram realizados por seis meses. Explanou sobre detalhes do processo.
Após ampla discussão, e não havendo mais tempo hábil para discussão, o Presidente determinou o
encerramento da reunião e sua con nuação no dia seguinte. ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Aos onze
dias do mês de julho de dois mil e dezenove, às oito horas, na Reitoria, teve início a con nuação da
octogésima sé ma reunião ordinária do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal do Norte de Minas
Gerais, presidida pelo Reitor José Ricardo Mar ns da Silva. Es veram 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, Laura Cris na Brandão subs tuindo Júnio Jáber, Angela Gama
Dias de Oliva subs tuindo 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: Ana Alves Neta, Antônio Carlos Soares Mar ns, Rafael Farias
Gonçalves. A Pedagoga Aline Silvânia Ferreira dos Santos apresentou a Minuta do Regulamento de
Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS) do IFNMG. Segundo ela, a solicitação da criação
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desse Núcleo é dos colegas dos campi, que trabalham nos setores de inclusão. Vários Ins tutos Federais
têm esse núcleo. Explicitou sobre a ﬁnalidade, obje vos, jus ﬁca va, competências, disposições gerais. O
Reitor parabenizou Aline pela homenagem recebida dia vinte e cinco de junho, pela Associação Nacional
de Educadores Inclusivos (ANEI). A homenagem faz parte da programação do “I Simpósio sobre inclusão
em Ouro Preto: educação, saúde e diversidade”. A mais alta honraria conferida pela Associação. Aline
agradeceu a oportunidade. Foi um prazer representar o IFNMG no evento. O premio é de todos,
destacou. O Professor Alisson relatou que fez um estudo sobre a criação do núcleo. Explanou sobre as
especiﬁcidades de cada núcleo: NAPNE, NEABI. A PRODI está acompanhando os regulamentos. Solicitou
que cada núcleo criado seja avaliado, porque são núcleos diferentes, de estruturas diferentes. Merece
atenção para manter a unidade no âmbito do IFNMG, pontuou. Segundo ele, a par r do regimento dos
campi, deve-se deﬁnir quais núcleos poderão ser criados. Não é possível criar núcleos fora do
organograma e do regimento dos campi, informou. O Professor Antônio Carlos pontuou que é preciso
“amadurecer” o conceito de núcleo. Deﬁnir se são núcleos ou grupos, se forem deﬁnidos como grupos de
trabalho não é necessário constarem no organograma do IFNMG. O Professor Renildo lembrou que, ao
fazer as contas, não há servidores para comporem os núcleos criados. Segundo ele, o NAPNE no Campus
requisita coisas que não são possíveis. Que ao criarem núcleos, é preciso ter estrutura. Tais criações
geram expecta vas de uma estrutura que não é possível. A Professora Joaquina destacou a necessidade
de atenção que o tema merece, ques onou, entretanto, a necessidade da criação do NEPGS, uma vez
que os campi não têm estrutura para atender. O Professor Fernando reiterou a necessidade de apoio da
Reitoria, lembrou que os Campus Avançados precisam ainda mais de apoio. O Professor Elias sugeriu criar
núcleos de estudos para diferenciar dos núcleos administra vos. Segundo ele, esse núcleo pode ser
classiﬁcado como de estudo. Relatou que muitos Ins tutos seguem esse modelo. Após discussão, ﬁcou
deﬁnido que seria nomeado um relator para revisar o documento. O Professor Antônio Carlos será o
relator. Dando con nuidade, a Assistente Social, Simone Ferreira Gomes, apresentou a Minuta do
Regulamento sobre acompanhamento dos Beneﬁciários do Programa de Assistência e Apoio e Moradia
Estudan l. Segundo ela, o documento está alterado conforme solicitado na reunião do Codir, em
Pirapora. Apresentou as alterações propostas. Após considerações, o Codir recomendou a matéria.
Con nuando, Simone apresentou o Projeto Viver IFNMG. Explanou sobre o obje vo, ﬁnalidade,
metodologia. Explicou que os estudantes estão adoecendo muito. É necessário um olhar diferenciado.
A vidades que previnem estresse, com o intuito de preservar a saúde dos estudantes. O Professor Pedro
Paulo parabenizou a DAEC pela proposta. Ressaltou a importância do projeto. O Codir recomendou a
proposta. Dando con nuidade, Simone apresentou a proposta de execução do Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, para o ano de dois mil e dezenove. Explanou sobre a forma como está sendo
executado o programa. Citou a diﬁculdade que alguns campi têm por não terem nutricionistas para
assinarem os cardápios. A Diretora Subs tuta Laura explanou sobre como funciona no Campus
Diaman na. Que todos estão empenhados no propósito de executar a ação. O Professor Cláudio relatou
que o valor recebido pelo Campus Januária é u lizado para os lanches da tarde, para uma média de
quinhentos alunos. O valor do PNAE auxilia muito, pontuou. O Professor Aécio relatou o problema que o
Campus Araçuaí tem para executar o recurso do PNAE, devido à falta de uma nutricionista no Campus e
da nega va das nutricionistas de outros campi em colaborar. Houve ampla discussão sobre a pauta em
tela. Simone relatou o andamento e ações da DAEC para dirimir o problema. Dando con nuidade, o
Professor Ricardo relatou que par cipou de uma reunião, com representantes da Rede Federal, que
discu u o Programa Idiomas sem Fronteiras. Foi proposta em tal reunião um teste – TOEIC, para alunos
do terceiro ano, do Ensino Médio. Os par cipantes terão proﬁciência. Pediu apoio de todos para
incen varem os alunos a fazerem o teste. Explanou sobre a expedição de diplomas. Segundo ele, há uma
portaria do Mec estabelecendo que não é obrigatório o nada consta da biblioteca, para emi r o diploma.
É preciso alterar o regulamento do IFNMG que exige o nada consta para re rar o Diploma. Após
discussão, ﬁcou deﬁnido que os diplomas serão emi dos, mesmo sem solicitação do aluno. Ficou
deﬁnido, ainda, que o regulamento do IFNMG será alterado e passará pelos trâmites normais, para
alteração de documentos. Con nuando, o Professor Ricardo explanou sobre a par cipação dos alunos do
IFNMG na segunda fase das Olimpíada de Matemá ca dos Ins tutos Federais (OMIF). Apresentou o
projeto, o calendário. Explicou que a segunda fase será em um grande evento. Onze alunos do IFNMG
foram aprovados para a segunda fase. Que a proposta é levar os alunos, dois motoristas e dois
professores, para acompanharem os alunos. Após discussão, ﬁcou deﬁnido que a referida matéria seria
decidida na próxima reunião, após estudo de viabilidade de par cipação dos alunos no evento. O Reitor
https://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=488610&infra_siste…

4/7

04/11/2019

SEI/IFNMG - 0433608 - Ata de Reunião

apresentou a proposta da par cipação do IFNMG no JIF. Após ques onamentos e esclarecimentos, ﬁcou
deﬁnido que o Ins tuto não par cipará devido à falta de recursos. Dando prosseguimento, o Professor
Elias apresentou os informes do Campus Arinos. Relatou que o Campus está par cipando do Edital
MEC/MCTI, número um, de dois mil e dezenove - Programa Ciência na Escola, parceria ﬁrmada na
proposta com UFTM e UFVJM e futuras parcerias interestaduais com a UFES. Segundo ele, as propostas
estão em aberto e ofereceu apoio para quem quiser par cipar. São três propostas do Campus Arinos com
grande chance de ser beneﬁciado Contou com o apoio de todos os campi. Foram muitos documentos
solicitados e atendidos, relatou. Con nuando, ressaltou o fortalecimento das parcerias entre campi,
visando disponibilização de materiais e equipamentos disponíveis no momento. Alguns servidores do
campus estão desenvolvendo um sistema que será disponibilizado para todos que quiserem. As trocas
atualmente que são informais podem ser de forma ins tucional, pontuou. Con nuando, falou sobre a
formatura da primeira turma de Engenharia Agronômica e a comemoração dos dez anos do Campus
Arinos. Todos serão convidados. Em seguida, apresentou a proposta de viabilizar o Encontro de Liderança
Estudan l, dois mil e dezenove. Segundo ele, os alunos pediram para reverem esta pauta. Pediram para
diminuir o número de par cipantes. O Professor Elias disse que o Campus Arinos poderá receber, porque
tem refeitório. Poderão viabilizar para que os alunos durmam no Campus. Após discussão, ﬁcou deﬁnido
que o evento não será realizado, em respeito à Portaria do Reitor que deﬁniu que não haverá eventos
ins tucionais no ano corrente. Dando con nuidade, o Servidor Rui Mar ns da Rocha apresentou os
informes da PROAD. Informou que os Campi Araçuaí e Salinas têm Emendas Parlamentares. Foram
liberadas duas. As demais foram bloqueadas. Dando con nuidade, o Professor Rafael falou sobre a
Implantação da Instrução Norma va número dois, de dois mil e dezoito. Informou que está trabalhando,
junto à comissão, que estava na expecta va com a reunião do Forgep, contudo, não houve novidades. No
fórum discu u-se a pauta, todavia, não avançou nas discussões. Na oportunidade, o Professor Joan
apresentou uma proposta de servidores em reduzir horário de trabalho em função da economia. O
Professor Rafael explicou que essa decisão deve ser ins tucional. O Professor Joan falou sobre problemas
com processos de Servidores em Estágio Probatório. Processos de gestões anteriores. O Professor Rafael
informou que na lei há toda orientação para o estágio probatório. Após discussão, ﬁcou deﬁnido que os
campi analisarão a situação dos processos para, posteriormente, tomarem uma decisão ins tucional. O
Professor Joan solicitou esclarecimentos sobre o processo de remoção ex-o cio. Pediu mais
transparência, uma vez que a comunidade cobra da gestão. O Professor Rafael explicou que a distribuição
e provimentos de tais vagas foram consultadas. Foi deﬁnido que atenderia o Campus Araçuaí, devido à
urgência. Após discussão, ﬁcou deﬁnido que a vaga para professor de informá ca, advinda do CEAD será
do Campus Pirapora. 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 dezoito 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 11/10/2019, às 10:14, 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 Jose Ricardo Mar ns da Silva, Reitor, em 11/10/2019, às
10:15, 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 Claudio Roberto Ferreira Mont'Alvao, Diretor(a) Geral,
em 11/10/2019, às 10:36, 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
11/10/2019, às 11:04, 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 Elias Rodrigues Oliveira Filho, Diretor(a) Geral, em
11/10/2019, às 11:26, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
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Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pedro Paulo Pereira Brito, Diretor(a) Geral, em
11/10/2019, às 13:20, 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
14/10/2019, às 10:14, 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 14/10/2019, às 11:33, 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 14/10/2019, às 11:44, 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 Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Diretor(a) Geral, em
14/10/2019, às 15:40, 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 Laura Cris na Brandao, Diretor(a) do Departamento de
Administração e Planejamento, em 16/10/2019, às 10:14, 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 Fernando Barreto Rodrigues, Diretor(a) Geral, em
21/10/2019, às 08:33, 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 Wagner Patricio de Sousa Junior, Diretor(a) Geral, em
21/10/2019, às 14:07, 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 Angela Gama D. Oliva, Pró-Reitor(a) de Extensão
Subs tuto(a), em 25/10/2019, 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 Andre Luis Rabelo Cardoso, Reitor Subs tuto em
exercício, em 25/10/2019, às 10:09, 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
30/10/2019, às 09:11, 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 0433608 e
o código CRC 7C823C26.
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