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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 TRIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE
DIRIGENTES DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS. Aos cinco dias do mês
de março de dois mil e vinte, às oito horas, no Campus Araçuaí, teve início a trigésima terceira reunião
extraordinária 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, Fábio Ferreira Pinto,
substituindo 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 Felipe Rocha Dantas. Após conferir o quorum, o Presidente
apresentou a pauta da reunião, para apreciação: 01) Agenda de Eventos 2020 / MP 914 de 24/12/19; 02)
UASG; 03) Apresentar o Relatório do Plano de Desenvolvimento de pessoas do IFNMG; 04) Revisão do
Regulamento de Gestão das Atividades Docente para inserção da possibilidade de cômputo de horas
destinadas a participação em cursos de formação continuada; 05) Discutir a Comunicação institucional do
IFNMG – e-mail; INFORMES: PROEN, PROAD, CEAD. Dando continuidade, o reitor passou a palavra
para o Professor Aécio para abrir a reunião como anfitrião. O Professor Aécio agradeceu a presença do Codir
no Campus. Informou quais prédios seriam inaugurados. Ressaltou a importância dos ambientes para o
conforto dos alunos. Parabenizou os outros campi pelas inaugurações. Continuando, o Reitor relatou que
participou de reunião do Conif, naquela semana. Segundo ele, o cenário econômico e político não alterou em
nada. Explicou sobre a posição do CONIF em relação à Medida provisória novecentos e quatorze, que altera
os processos eleitorais dos Institutos e Universidades Federais. Continuando, o Professor Arilson Rodrigues
de Sousa apresentou a Revisão do Regulamento de Gestão das Atividades Docente, para inserção da
possibilidade de cômputo de horas destinadas a participação em cursos de formação continuada. Explanou
sobre os textos alterados. Explicou que tais alterações foram aprovadas pelo COEN. A Professora Ana Neta
parabenizou a equipe pela proposta. Lembrou que a progressão parcial é muito importante para os alunos. É
fundamental que os docentes entendam isso. Será um grande avanço, ressaltou. Após considerações, a
proposta foi recomendada com algumas sugestões de alterações do Codir. Dando continuidade, o Professor
Alisson deu início a discussão sobre a comunicação institucional do IFNMG – e-mail. Ressaltou a
importância do fortalecimento da comunicação institucional via e-mail. Disse ainda, que coube ao Comitê de
Segurança da Informação e Comunicações aprovar em dois mil e treze a norma 04/IN04/CSIC/IFNMG, por
ser na época o responsável pela Política de Segurança da Informação e Comunicação do IFNMG. Relatou
ainda, que de acordo com legislação vigente, compete atualmente ao Comitê de Governança Digital deliberar
sobre os assuntos relativos ao uso de recursos de tecnologia da informação e comunicação no âmbito da
instituição. O Servidor Bráulio Quirino Siffert apresentou uma proposta para melhoria do uso do e-mail.
Sugeriu ações para incentivar o uso saudável dos e-mails, uma vez que não poderá ser proibido tal uso. Não é
possível cercear o uso do e-mail, porque a comunicação deve ser livre dentro dos limites permitido por lei,
pontuou. Sugeriu a Comissão de ética criar vídeos orientando os servidores a respeito da seriedade da
questão. O Professor Cláudio ressaltou a importância do uso correto do e-mail institucional. Pontuou, ainda,
que as comunicações institucionais devem ser pelos meios institucionais, que há muitos servidores utilizando
o whatsapp. Isso não está correto, deve-se utilizar o e-mail, frisou. O Professor Renato salientou a
necessidade de alertarem os servidores da responsabilidade no uso do e-mail, deve-se evitar excessos, pois
cada servidor responde por isso. O Professor Júnio Jáber acrescentou que deve haver orientações para o uso
do e-mail institucional, para que haja qualidade na utilização. Sugeriu uma portaria do reitor orientando o
uso do e-mail institucional. Na oportunidade, o Procurador Federal junto ao IFNMG, Gilvan Nogueira de
Carvalho, explanou sobre o tema. Segundo ele, o e-mail institucional só deve ser utilizado para os fins
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devidos. Ou seja, uso institucional. Poderá ter acompanhamento dos órgãos. A responsabilidade é do usuário
e ele responderá pelo uso indevido. Informou que é possível criar um termo de uso para o acesso ao e-mail.
Outros órgãos/instituições criam listas temáticas para disciplinar o uso. É um tema complexo, porque
envolve liberdade de expressão, frisou. Após discussão, ficou definido que será realizada uma campanha de
conscientização dos servidores em relação ao uso do e-mail institucional. Dando continuidade, o reitor
apresentou a pauta: Agenda de Eventos 2020 / MP 914 de 24/12/19. Contudo, explicou que, para discutir os
eventos, precisaria definir as possíveis datas das eleições para Reitor e Dgs para o mandato dois mil e vinte a
dois mil e vinte e quatro. Pediu para os Dgs explanarem sobre as assembleias realizadas com os servidores,
em que discutiram o tema. O Professor Cláudio relatou que a assembleia em Januária foi bem tranquila.
Houve participação de muitos servidores e a grande maioria votou para que as eleições sejam realizadas
após, dia dois de junho. O Professor Fernando relatou que no Campus Janaúba houve assembleia e a maioria
dos servidores são a favor de esperar para que o processo eleitoral seja deflagrado no mês de junho, do ano
corrente. O Professor Fábio, relatou que no Campus Pirapora houve abstenções de votos, mas a maioria foi a
favor da realização das eleições após dia dois de junho. Os Campi Teófilo Otoni e Porteirinha também foram
a favor da realização das eleições após dia dois de junho. O Professor Renato informou que no Campus
Montes Claros houve três abstenções e a maioria votou para aguardarem até o mês de junho, para
deflagrarem o processo eleitoral. O Professor Elias relatou que após a assembleia em Arinos quarenta e oito
servidores votaram para que as eleições sejam realizadas em junho. Quarenta e seis votaram para que as
eleições sejam realizadas antes do mês de junho e houve sete abstenções. O Professor Wagner relatou que a
assembleia realizada no Campus Salinas estava cheia. A maioria escolheu esperar para o mês de junho e
houve três abstenções. O Professor Júnio Jáber explicou que a maioria dos servidores do Campus
Diamantina, presentes na assembleia, votaram a favor de que o processo eleitoral seja deflagrado após o dia
dois de junho, do corrente ano. Relatou que a Comunidade pediu que haja debates entre os candidatos.
Relatou, ainda, que os servidores solicitaram que o Reitor, Professor José Ricardo, não saia de licença antes
de vencer seu mandato, para concorrer as eleições municipais, para que não haja riscos de nomeação de um
interventor pelo MEC no âmbito do IFNMG. O Professor Joan relatou que a Comunidade do Campus
Almenara pediu para que as eleições sejam realizadas após dia dois de junho desde que não traga riscos para
o Instituto. Entregou um manifesto dos servidores do Campus Almenara ao Reitor pedindo-lhe para não
afastar para concorrer as eleições municipais. O Professor Aécio relatou que na assembleia do Campus
Araçuaí houve três abstenções, mas a maioria votou para aguardarem até dia dois de junho para deflagração
do processo eleitoral. O Professor Ricardo explanou sobre a assembleia da Reitoria. Segundo ele, a maioria
absoluta votou pela postergação da eleição, para após dia dois de junho. Na oportunidade, o Reitor agradeceu
a todos pelas colaborações. Por conduzirem as assembleias e por oportunizarem a comunidade a exercerem a
democracia. Explicou que seu possível afastamento para descompatibilização não será problema, tendo em
vista que seu substituto terá noventa dias para conduzir o processo eleitoral. Na oportunidade, o Procurador
Federal, junto ao IFNMG, Gilvan Nogueira de Carvalho, explanou sobre as alterações do Decreto 9686/2009
verso MP 914/2019. Explicou cada ponto revogado. Após considerações, foram alteradas as datas das
reuniões do Codir e Consup do mês de março, para os dias vinte e cinco e vinte e seis de março. Foram
cancelados alguns eventos agendados para o segundo semestre do ano corrente. O Encontro de Ensino foi
agendado para o dia vinte e seis a vinte e oito de maio, do corrente ano. O Encontro da CGP foi cancelado. O
Professor Renildo relatou que os processos para aquisição de materiais para realização do SIC/2020 foram
iniciados. Houve ampla discussão sobre a realização do SIC. Dando continuidade, o Servidor Felipe Dantas
apresentou o Relatório do Plano de Desenvolvimento de pessoas do IFNMG. Relatou que a DGP recebeu as
orientações para execução do plano. Será enviado aos gestores para conhecimento e providências. Explanou
sobre a execução do plano. Apresentou os anexos do documento. Após questionamentos e devidos
esclarecimentos, o Professor Edmilson explicitou sobre as UASG. Apresentou uma planilha com as Uasgs do
IFNMG. A reitoria e todos os campi são Uasgs, contudo, há uma determinação de redução,
redimensionamento de UASGs. Ficou definido que haverá uma reunião do Codir para discutir melhor a
pauta em tela. Continuando, falou sobre o Plano de contratação: prazos, publicação de portaria, quantidade
de compras diretas, compras homologadas, número de servidores na área de compras. Após questionamentos
e os devidos esclarecimentos, o Professor Ricardo explanou sobre a plataforma Target Web e o Acervo
Digital. Explicou as condições e andamento desses projetos. Os Sistemas são fundamentais para o
crescimento e inovação no âmbito do IFNMG, por isso devem ser ser prioridades, frisou. Continuando, o
Diretor Executivo, André Rabelo, falou sobre o trabalho da CPA. Segundo ele, essa Comissão tem que
entregar até o fim do mês de março o relatório final ao MEC. Pediu apoio aos Dgs nesse trabalho. Explanou
sobre o andamento do Relatório de Gestão. Elencou a situação de cada campi. Pediu atenção aos Dgs no
envio de informações. Na oportunidade, o Professor Irâ agradeceu a presença de todos. Explicou que o
Professor Aécio estava ausente, resolvendo questões de trabalho no Campus. Convidou todos para
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participarem da cerimônia de inauguração das obras. 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 dezessete horas e quinze 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 Alves de Melo, Assistente em
Administração, em 25/06/2020, às 16:23, 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 Jose Ricardo Mar ns da Silva, Reitor, em 25/06/2020, às
16:24, 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
25/06/2020, às 17:40, 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 Joaquina Aparecida Nobre da Silva, Diretor(a) Geral, em
26/06/2020, às 09:08, 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 Pedro Paulo Pereira Brito, Diretor(a) Geral, em
26/06/2020, às 10:21, 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 26/06/2020, às 11:28,
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
26/06/2020, às 12:06, 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 26/06/2020, às 16:17, 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
27/06/2020, às 20:58, 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 Felipe Rocha Dantas, Diretor(a) Subs tuto(a) da Diretoria
de Gestão de Pessoas, em 29/06/2020, às 10:58, 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
29/06/2020, às 18:10, 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 Fernando Barreto Rodrigues, Diretor(a) Geral, em
30/06/2020, às 15:06, 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 30/06/2020, às 16:28, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
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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
30/06/2020, às 16:38, 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 30/06/2020, às 16:49, 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 0610743 e
o código CRC 5E1AA745.
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