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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 NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES
DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Aos onze dias do mês de fevereiro de
dois mil e vinte, às oito horas, na Reitoria, teve início a nonagésima segunda reunião ordinária do Colégio de
Dirigentes do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo Reitor 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, 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, Renildo Ismael Félix da
Costa, Rogério Mendes Murta, Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Wagner Patrício de Sousa Júnior. Como
convidados: Ana Alves Neta, André Luis Rabelo Sousa, Antônio Carlos Soares Martins e Rafael Farias
Gonçalves. Após conferir o quorum, o Presidente apresentou a pauta da reunião, para apreciação: 01)
Apreciar a PORTARIA REITOR Nº 12/2020, que aprovou, ad referendum do Conselho Superior, alteração
do Regulamento de Mobilidade Acadêmica do IFNMG; 02) Apreciar a PORTARIA REITOR Nº 02/2020
que aprovou, ad referendum do Conselho Superior, que a FADETEC seja a gestora do Projeto: Curso de
Gestão e Governança de Dados no contexto das novas arquiteturas de informação; 03) Apreciar a
PORTARIA REITOR Nº 01/2020 que aprovou, ad referendum do Conselho Superior, a designação de
comissão para condução do processo seletivo para coordenação geral e adjunta da Universidade Aberta do
Brasil - UAB, junto ao IFNMG; 04) Apreciar a PORTARIA REITOR Nº 23/2020, que designou, ad
referendum do Conselho Superior, Coordenadora Institucional do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à docência – PIBID, no âmbito do IFNMG; 05) Apreciar a PORTARIA REITOR Nº 22/2020 que
designou, ad referendum do Conselho Superior, o Coordenador Institucional do Programa de Residência
Pedagógica, no âmbito do IFNMG; 06) Apresentar o Relatório do III Encontro de Lideranças Estudantis;
07) Apresentar o módulo da Assistência Estudantil no Cajuí - definições sobre a utilização; 08) Explanação
sobre as principais alterações da legislação mais recentes e efeitos dessas na gestão de pessoas; 09)
Orçamentos 2019/2020 e outros assuntos; 10) Discussão sobre os impactos da MP 914 de 24/12/19; 10)
Agenda de Eventos. INFORMES: Campus Araçuaí; PROEN; CEAD. Foram inseridos informes do Campus
Almenara. Foram retirados os pontos de pauta: primeiro, quarto e décimo quinto, para apreciação a
posteriori. O Presidente apresentou as atas da nonagésima e nonagésima primeira reuniões do Codir. O
Colégio de Dirigentes aprovou as atas apresentadas. Dando continuidade, explanou sobre os impactos
causados pela Medida Provisória novecentos e quatorze na Instituição. Explicou que o Codir precisa discutir
a realização das eleições para reitor do IFNMG, que deverá ocorrer no ano corrente. Em seguida, a
Servidora, Edna Ribeiro de Freitas, explanou sobre a proposta de novos procedimentos para afastamento da
sede e do país e concessão de diárias e passagens em viagens nacionais e internacionais, no interesse da
Administração, no âmbito do IFNMG. Explicou que será emitida uma Portaria com tais orientações. Fez a
leitura da minuta da Portaria. Após considerações, o Professor Rafael explicou sobre o andamento do
provimento de cargos. Explanou sobre os impactos do Oficio 15/2020/CGDP/DDR/SETEC/SETEC-MEC,
em relação ao IFNMG. Em seguida, a Professora Araci apresentou a PORTARIA REITOR Nº 02/2020 que
aprovou, ad referendum do Conselho Superior, que a FADETEC seja a gestora do Projeto: Curso de Gestão e
Governança de Dados no contexto das novas arquiteturas de informação. Explanou sobre o projeto. Explicou
o porquê da Portaria ad referendum. Após considerações, o Codir recomendou a matéria ao Consup, com
unanimidade. Dando prosseguimento, o Professor Antônio Carlos apresentou a PORTARIA REITOR Nº
01/2020 que aprovou, ad referendum do Conselho Superior, a designação de comissão para condução do
processo seletivo para coordenação geral e adjunta da Universidade Aberta do Brasil - UAB, junto ao
IFNMG. Explicou a urgência da matéria. O Codir recomendou a matéria em tela ao Consup. Em seguida, o
Professor Ricardo apresentou a PORTARIA REITOR Nº 23/2020, que designou, ad referendum do Conselho
Superior, Coordenadora institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência – PIBID,
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no âmbito do IFNMG e a PORTARIA REITOR Nº 22/2020 que designou, ad referendum do Conselho
Superior, o Coordenador Institucional do Programa de Residência Pedagógica, no âmbito do IFNMG.
Explicou que a submissão das indicações ao Consup é determinação da SETEC. Segundo ele, os indicados
foram escolhidos pela comunidade nos campi. Após considerações, o Codir recomendou a matéria, ao
Consup. Iniciou-se a discussão da agenda de eventos. Discutiu-se a data para eleição do novo reitor. O
Professor Elias ressaltou a necessidade da eleição ser realizada no primeiro semestre, do ano corrente. O
Professor Cláudio destacou as fragilidades do momento e sugeriu agilizarem o processo eleitoral para que
seja realizado no primeiro semestre. O Professor Aécio ressaltou a necessidade de lutar e resistir ao que está
posto. A lista tríplice é uma ofensa a democracia, pontuou. Segundo ele, antecipar a eleição para reitor é
concordar com a referida MP. Os Institutos Federais foram criados para interiorizar e democratizar o ensino.
Sugeriu a postergação do processo até o último momento. O Professor Júnio Jáber destacou a necessidade da
eleição no primeiro semestre. Explanou sobre a matéria. O Professor Joan relatou que conversou com a
comunidade sobre a referida MP. Sugeriu anteciparem a eleição. O Professor Ricardo concordou com a fala
do Professor Aécio. Sugeriu que cada gestor discuta com sua comunidade, porque a situação está muito
frágil. O Codir não tem segurança para discutir e decidir sobre a data da eleição antes de discutirem com a
comunidade, frisou. A Professora Joaquina chamou atenção para pensarem no macro, na Instituição. O
Professor Renato ressaltou que o momento é instável. Precisa-se amadurecer melhor a discussão, haja vista
que a MP é frágil. Após ampla discussão, ficou definido que serão realizadas assembleias em todas as
unidades do IFNMG. Os gestores discutirão com as comunidades os impactos da MP, para, posteriormente,
decidirem sobre a data da eleição. O Professor Aécio solicitou a presença do Codir em Araçuaí na
inauguração das obras. Decidiu-se sobre as datas das inaugurações nos campi. Dia três de março Campus
Januária. Dia quatro, pela manhã, Salinas, à tarde, Almenara. Dia cinco reunião do Codir no Campus
Araçuaí. Dia seis inaugurações em Araçuaí. Dia dezenove inauguração em Diamantina e dia vinte em Teófilo
Otoni. Dando continuidade, o Reitor apresentou os dois alunos que apresentariam o Relatório do III
Encontro de Lideranças Estudantis. Explanaram sobre o Encontro de Lideranças Estudantis. Destacaram as
informações gerais, a metodologia, falou dos temas dos grupos de trabalho, da necessidade de atenção
quanto à saúde mental dos discentes/nível de adoecimento. A Discente, Laysla Morais Martins da Silva,
explicitou sobre as propostas de ações inclusivas no âmbito do IFNMG: combate ao racismo, assédio,
LGBTfobia e toda forma de preconceito. Elencou as ações propostas pelo movimento estudantil. O
Presidente ressaltou a importância do envolvimento dos alunos nas ações do Instituto. Parabenizou os alunos
por estarem atuando como Protagonistas. O Professor Aécio parabenizou os alunos pelas ações. O Professor
Ricardo parabenizou os alunos e a DAEC pelo trabalho. O Professor Júnio Jáber enalteceu o trabalho dos
alunos, a articulação para o III Encontro Estudantil. Destacou o protagonismo dos alunos. Parabenizou os
alunos pelo trabalho excelente. O Professor Elias ressaltou a alegria em receber os alunos no III Encontro de
Estudantes. Dando continuidade, o Professor Rafael explanou sobre as principais alterações das legislações
mais recentes e efeitos dessas na gestão de pessoas. Explicitou sobre algumas Portarias e Ofícios, expedidos
pela SETEC/MEC, que alteram procedimentos em relação à vida funcional dos servidores. Explanou sobre o
decreto 9991/2019 e a Instrução Normativa nº 213/2019. Após questionamentos e esclarecimentos, o
Professor Edmilson explanou sobre a execução orçamentária realizada até o mês de dezembro de dois mil e
dezenove. Os investimentos, valores empenhados em dois mil e dezenove. Não havendo mais tempo hábil
para discussão, o Presidente determinou, às dezoito horas desse mesmo dia, o encerramento da reunião e sua
continuidade no dia seguinte. ATA DA CONTINUAÇÃO DA NONAGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS
GERAIS. Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às oito horas e trinta minutos, na Reitoria,
teve início a continuação da nonagésima segunda reunião ordinária do Colégio de Dirigentes do Instituto
Federal do Norte de Minas Gerais, presidida pelo Reitor 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, 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, Renildo Ismael Félix da Costa, Rogério Mendes Murta,
Ricardo Magalhães Dias Cardozo, Wagner Patrício de Sousa Júnior. Como convidados: Ana Alves Neta,
André Luis Rabelo Sousa, Antônio Carlos Soares Martins e Rafael Farias Gonçalves. 07) Apresentar o
módulo da Assistência Estudantil no Cajuí - definições sobre a utilização. O Professor Caribe Zampirolli de
Souza apresentou o Sistema. Explanou sobre as funcionalidades do programa: os itens, resultados,
investimentos. A Professora Ana Neta complementou a apresentação. Pontuou as perspectivas com a
implementação do sistema. O Professor Renato parabenizou a equipe pelos trabalhos. Enalteceu o
engajamento e comprometimento dos alunos com o trabalho. O Professor Cláudio parabenizou a equipe pelo
trabalho. Ressaltou a importância do Sistema para os alunos e para a Instituição. Dando prosseguimento, o
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Professor Edmilson apresentou os informes da PROAD. Relatou a suspensão de pagamento de algumas
despesas. Comunicou a necessidade de controle com a contratação de professor substituto. Após
considerações, o Professor Elias explanou sobre os programas do novo PPA, dois mil e vinte, dois mil e vinte
e três, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, dois mil e vinte. Segundo ele, o texto da LDO prevê para
dois mil e vinte um deficit primário de bilhões para o governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social
e Banco Central). As contas do Governo Federal estão com deficit e o texto prevê que essa situação perdure
até dois mil e vinte e dois. Fez uma breve explanação sobre o cenário atual da economia brasileira. Dando
continuidade, o Professor Ricardo apresentou os informes da Proen. Destacou o funcionamento da Biblioteca
Virtual. Todos devem incentivar os alunos a acessarem a Biblioteca, frisou. Pediu apoio de todos com esse
trabalho. Continuando, pontuou a questão da evasão. Informou que o COEN está planejando um encontro de
Coordenadores de Ensino, para discutirem o tema, na perspectiva de encontrar soluções pra o problema.
Explanou sobre o processo do Acervo Digital. Segundo ele, o processo está parado por falta de recurso para
contratar os desenvolvedores. Em seguida, o Professor Fernando relatou uma experiência exitosa que
obtiveram no Campus Janaúba. Segundo ele, a Intertv fez uma matéria sobre a inovação na oferta de cursos
em Janaúba. O Professor Pedro Paulo falou sobre os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do
Campus Porteirinha. Pontuou que os alunos estão muito motivados. O início desses cursos foi um marco para
o Campus. Tem recebido apoio da Prefeitura de Porteirinha e de todos os envolvidos. O Campus está
funcionando com muito louvor, pontuou. 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 onze 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 Aecio Oliveira de Miranda, Diretor(a) Geral, em
20/05/2020, às 16:53, 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 20/05/2020, às 17:03, 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, Diretor Execu vo, em
21/05/2020, às 09:03, 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
21/05/2020, às 09:33, 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 Rafael Farias Goncalves, Diretor(a) da Diretoria de
Gestão de Pessoas, em 21/05/2020, às 10:52, 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
21/05/2020, às 11:47, 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
21/05/2020, às 15:34, 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
21/05/2020, às 15:53, 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 Antonio Carlos Soares Mar ns, Diretor(a) do Centro de
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Referência em Formação e Educação a Distância, em 22/05/2020, às 15:51, 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 Junio Jaber, Diretor(a) Geral, em 22/05/2020, às 22:23,
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 Wagner Patricio de Sousa Junior, Diretor(a) Geral, em
25/05/2020, às 10:05, 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
25/05/2020, às 17:50, 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 Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Diretor(a) Geral, em
27/05/2020, às 08:51, 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 Jose Ricardo Mar ns da Silva, Reitor, em 03/06/2020, às
15:35, 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 Maria Aparecida Alves de Melo, Secretária dos Órgãos
Colegiados Superiores, em 03/06/2020, às 15:37, 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 Ana Alves Neta Barbosa, Diretor(a) da Diretoria de
Assuntos Estudan s e Comunitários, em 04/06/2020, 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.
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 0589897 e
o código CRC EC404541.
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