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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
NORTE DE MINAS GERAIS

Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas ,
na sala de reuniões do prédio da Reitoria, rua Gabriel Passos, 259, Centro, Montes
Claros – MG, teve início a terceira reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais – IFNMG,
presidida pelo Reitor, o Professor Paulo César Pinheiro de Azevedo. Estiveram
presentes os seguintes membros: Adalcino França Júnior, Álisson Magalhães Castro,
Ana Alves Neta, Charles Bernardo Buteri, Edmilson Tadeu Cassani, Ednaldo Liberato
de Oliveira, João Carneiro Filho, José Ricardo Martins da Silva, Júlio César Pereira
Braga, Kleber Carvalho dos Santos, Roberto Wagner Guimarães Brito e Terezita
Pereira Braga Barroso. O Professor Paulo César iniciou a reunião cumprimentando a
todos os presentes e apresentando a pauta: 1)Apreciação dos Projetos para a
implantação de novos cursos superiores 2)Debate sobre o funcionamento do SIGAEDU 3)Estrutura organizacional dos campi da expansão 4)Adesão ao SISU;
5)Planejamento para o primeiro Processo Seletivo/2011: cursos técnicos. Dando
prosseguimento o Presidente solicitou a leitura da ata da segunda reunião do Colégio
Dirigentes que, após lida e aprovada foi assinada por todos os membros presentes na
referida reunião. O Presidente do Colégio explicou sobre a composição da Comissão
de Avaliação das Condições Gerais para a Implantação do Curso de Graduação em
Medicina Veterinária – Campus Salinas e da Comissão de Avaliação das Condições
Gerais para a Implantação do Curso de Graduação em Engenharia de Alimentos–
Campus Salinas, esclarecendo que todos os cursos que serão implantados passarão
pelo crivo de uma comissão de Avaliação. Explicou ainda que, o Pré-projeto do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental do Campus Araçuaí será apresentado
ao Colégio de Dirigentes, porém não será apresentado ao Conselho Superior para
aprovação, devido não ter havido tempo hábil para a Comissão fazer a visita in loco, e
que posteriormente o Conselho se reunirá para aprovação do referido Pré-projeto. A
Professora Ana Alves Neta explicou que embora conste no plano de metas a
implantação de novos cursos superiores para os novos campi em 2011, após uma
visita da Pró-reitoria de Ensino aos campi constatou-se que, a carência de Biblioteca e
servidores impossibilita esta implantação para este ano, pontuou ainda que, a PróReitoria entende que é melhor estruturar os campi para depois oferecer os cursos
com qualidade, lembrou ainda que os novos campi deverão investir nos cursos
Técnicos Integrados sendo que estes são o teor principal do IFNMG. Em seguida o
Presidente do Colégio passou a palavra aos Professores Maria Aparecida Colares
Mendes e Charles Bernardo Buteri para apresentação dos relatórios das visitas in loco
realizadas pelas Comissões de Avaliação ao Campus Salinas. Os Professores
apresentaram o relatório fotográfico e as considerações gerais em relação ao curso
de Engenharia de Alimentos, concluindo que quanto ao corpo docente: atende para as
disciplinas previstas, havendo a necessidade de nomear no mínimo um concursado da
área de Engenharia de Alimentos, quanto ao corpo técnico administrativo, à
coordenação de curso e a infraestrutura: atende. Quanto ao acervo bibliográfico: fazse necessária aquisição de novos títulos e volumes para as disciplinas do curso
relacionadas até o quarto período. Em seguida os Professores apresentaram a
conclusão e considerações da Comissão de Avaliação do Curso de Medicina
Veterinária, esclarecendo que o Campus possui corpo docente qualificado e com
carga horária disponível para atender às disciplinas dos primeiros quatro períodos e
que o Campus receberá três professores (médicos veterinários) que foram contratados
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especificamente para atender as disciplinas do curso de Medicina Veterinária. Quanto
ao Corpo Técnico Administrativo o número de servidores é suficiente para o primeiro
ano, mas outros serão necessários quando da entrada da segunda turma. Também
será necessário a construção de novos laboratórios e do Hospital Veterinário. Quanto
ao acervo bibliográfico: o Campus enviou para a Comissão, a relação dos títulos e o
número de volumes que já possui e aqueles que estão previstos para a aquisição este
ano. O Professor Adalcino esclareceu que havia um recurso disponível no valor de R$
120.000,00 (Cento e vinte mil reais) para atualização do acervo bibliográfico porém
este recurso já foi usado para aquisição do acervo, e fez algumas observações quanto
a titulação do corpo Docente, e agradeceu as Comissões Avaliativas que não mediram
esforços para atender as necessidades do Campus Salinas. A Professora Ana Neta
disse que a Pró-Reitoria de Ensino estará monitorando as implantações e o
andamento dos cursos. O Coordenador Geral de Ensino do Campus Araçuaí, o
Professor João Antônio Motta Neto apresentou o Pré-Projeto Pedagógico do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, citou as justificativas do curso, o perfil
profissional de conclusão dos egressos, as possíveis áreas de atuação destes
profissionais. Continuou sua explanação apresentando a Matriz Curricular com cinco
períodos para dois anos e meio de duração do curso, apresentou o corpo docente e
técnico administrativo disponível. A Professora Ana Neta questionou sobre os
laboratórios e referências bibliográficas. O Professor João Antônio esclareceu que
serão utilizados os laboratórios dos cursos técnicos e quanto a biblioteca já está em
construção. O Professor Adalcino questionou quanto a duração do curso se é legal o
período de dois anos e meio. A Professora Ana Neta esclareceu que para atender o
catálogo o período atende, porém para progressão do aluno a duração dos cursos
Tecnólogos deverão ser de três anos. O Professor Paulo pediu a Professora Ana Neta
para encaminhar as orientações necessárias para a equipe construtora do Pré-Projeto
para reelaboração e posterior encaminhamento. Prosseguindo a reunião o Presidente
passou para o ítem da pauta: Adesão ao SISU, explicando sobre a importância da
adesão. O Pesquisador Institucional Afonso Lima Filho e o Professor Ronaldo
Sampaio explicaram sobre a adesão e sobre os problemas enfrentados no Campus
Januária com a adesão de cem por cento ao SISU, esclarecendo algumas dúvidas.
Explicitaram que devido algumas reclamações houveram mudanças no Sistema,
esclarecendo que após estas modificações será possível a adesão de cem por cento
sem causar prejuízos para a região e para o IFNMG. Tomando a palavra o Professor
João Carneiro comentou sobre uma reunião dos coordenadores do Campus Januária
onde decidiram pela adesão de cem por cento e que ele como Diretor Geral do
Campus está de acordo. O Professor Adalcino se apresentou como parte interessada
e não concordou com a adesão de cem mas de cinquenta por cento. Após dircussão
ficou definido cem por cento de adesão ao SISU para o Campus Januária e cinquenta
por cento para o Campus Salinas, e para os novos campi não haverá adesão ao SISU
para o ano de 2011. O Professor Antônio Carlos Soares Martins apresentou o
coordenador do curso de Mestrado Interinstitucional em Sociologia Política-MINTER,
o Professor Jacques Mick, que fez uma breve explanação sobre este projeto. Dando
prosseguimento o Presidente do Colégio de Dirigentes passou a palavra para a equipe
da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional para apresentação do Sistema
Integrado de Gestão Acadêmica Educacional SIGA-EDU. O Diretor de Gestão de
Tecnologia da Informação, Danilo Teixeira Silva, explicou sobre o Programa
esclarecendo algumas dúvidas e pediu colaboração do Diretores para implantação
deste Sistema nos campi. O Professor Álisson complementou a explanação e disse
que o Sistema atende as necessidades do IFNMG. A Professora Ana Neta explicitou
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sobre o ítem da pauta Planejamento para o primeiro Processo Seletivo/2011: Curso
Técnicos, explicando que a Pró-Reitoria de Ensino irá aos campi para discutirem sobre
os cursos Técnicos Integrados para uma reestruturação e diminuição da Carga Horária
e pediu colaboração dos Diretores para a solução deste processo que é muito longo.
Dando prosseguimento O Professor Paulo Pinheiro de Azevedo apresentou a
Estrutura Organizacional dos campi da expansão, explicou que distribuiu as funções
Gratificadas e os Cargos de Direção disponíveis para cada campus, ainda foram
distribuídas como sugestão cópias de um organograma para cada campus. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente determinou o encerramento da reunião e a
lavratura deste termo, para que surtam os efeitos desejados, às vinte horas e trinta
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.

