INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE
MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
DE CAMPUS DO CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI DO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS,
REALIZADA EM 11.07.2018.
1

Ao décimo primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, no minianfiteatro do Prédio II do Campus

2

São João del-Rei do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, com

3

início às quatorze horas e quinze minutos, realizou-se reunião extraordinária do Conselho de Campus, sob

4

presidência da Substituta do Diretor-Geral do Campus, Janaína de Assis Rufino. Estiveram presentes: os

5

técnicos administrativos César Augusto Neves, Diogo Pereira Matos, Junior Luiz Costa, Lívia Dias de Paula

6

Porfírio, Luciana Laudares de Castro e Rejane Aparecida Miranda Ribeiro; os professores Ailton Magela de

7

Assis Augusto, Bruno Márcio Agostini, Carlos Augusto Braga Tavares, Ivete Sara de Almeida, José Saraiva

8

Cruz, Leandro Eduardo Vieira Barros e Teresinha Moreira de Magalhães; e a discente Alexssandra Eduarda dos

9

Reis Oliveira. A presidenta deu início à reunião cumprimentando a todos e passou à deliberação sobre as atas

10

das reuniões dos dias 22/02/2018 e 26/04/2018. Apresentou as sugestões do conselheiro César, encaminhadas

11

por e-mail à Secretaria, acerca da ata da reunião do dia 22/02/2018, quais sejam: inclusão do esclarecimento

12

feito por Janaína a respeito de um e-mail, bem como a resposta de César; e o questionamento feito por ele em

13

relação ao PLAQ e a resposta de Esther. Não havendo outras solicitações para alterações, a presidenta sugeriu o

14

início da votação. César disse não concordar que as sugestões devam passar por deliberação do Conselho.

15

Ailton esclareceu que esse procedimento já foi feito em outros momentos, sendo praxe, inclusive, em outros

16

órgãos colegiados. Passou-se, então, à votação pela alteração sugerida por César. Com cinco votos favoráveis e

17

cinco abstenções, foram aprovadas as alterações. Em seguida, a presidenta passou à deliberação pela aprovação

18

da ata do dia 26/04/2018. Com oito votos favoráveis e três abstenções, a ata foi aprovada. Após isso, a

19

presidenta deu início aos informes, fazendo a leitura de nota do Prof. Ataualpa, presidente do conselho. Na

20

sequência, foi realizada a posse dos novos membros. A presidenta convidou à mesa Rejane Aparecida Ribeiro,

21

Teresinha Moreira de Magalhães e Alexssandra Eduarda dos Reis Oliveira. Concluída a posse dos novos

22

membros, foi feita a justificativa de falta da conselheira Esther, por motivos médicos. Em seguida, passou-se à

23

aprovação da pauta, que foi apresentada pela presidenta. Não havendo manifestações a respeito, realizou-se a

24

votação. A pauta foi aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião, a presidenta sugeriu como teto as

25

dezessete horas. César propôs como teto as dezoito horas. Com onze votos favoráveis e um contrário, foi

26

aprovado como teto as dezessete horas. Não havendo solicitações de falas dos conselheiros, iniciou-se a ordem

27

do dia. Item um: submissão à aprovação do Regulamento do Núcleo de Ações Inclusivas (NAI). A

28

conselheira Luciana, relatora da matéria, fez a leitura de seu parecer, favorável à aprovação do documento.

29

Diogo foi convidado para esclarecimentos acerca do assunto em pauta. Esclareceu os motivos de se aprovar um
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regulamento provisório. Relatou que a Reitoria iniciou a discussão sobre a criação de um documento padrão

31

para que todos os campi tenham essa organização dos setores, em especial do Núcleo de Ações Inclusivas

32

(NAI). Porém, explicou que a discussão teve início no ano de 2016, sem que, até o momento, fossem

33

apresentados resultados. Mencionou, ainda, o crescimento do número de alunos com algum tipo de deficiência.

34

César perguntou se não seria necessária uma alteração no Regimento Interno do Campus, devido à possível

35

mudança no organograma presente na proposta de criação do núcleo. A respeito dos membros que assumiriam

36

as atribuições estabelecidas no documento, questionou se estas são compatíveis com as dos cargos que ocupam.

37

Diogo explicou que foi observada a possibilidade de exclusão do Setor de Ações inclusivas em toda a rede,

38

sendo substituído por uma coordenação. Explanou que a ideia da vinculação do NAI à Direção Geral tem o

39

intuito de congregar mais profissionais e, além disso, relatou que a rede, como um todo, tem apresentado

40

dificuldades em definir a qual pasta a questão da inclusão deve pertencer, uma vez que o tema da acessibilidade

41

perpassa por toda a instituição. Esclareceu que o intérprete, devido à sua formação, seria lotado e designado para

42

o desempenho das funções relacionadas ao NAI. Não havendo mais manifestações, a presidenta deu início à

43

votação do documento em análise. Com treze votos favoráveis, o documento foi aprovado por unanimidade.

44

Item dois: submissão à aprovação da Instrução Normativa de Eventos. A pedido de Janaína, relatora da

45

matéria, o conselheiro Ailton fez a leitura do parecer, favorável à aprovação, mas que propõe a reescrita do item

46

1. César sugeriu a correção do logotipo em algumas partes do documento e questionou a utilização do termo

47

“colaboradores”. Lívia respondeu aos questionamentos feitos por César. A presidenta colocou em votação,

48

então, as seguintes sugestões: 1. Manter o texto; 2. Retirar o termo “colaboradores”. A primeira alternativa foi

49

aprovada com dez votos, contra dois votos para a segunda. A seguir, passou-se à votação do documento com as

50

alterações propostas. Com doze votos favoráveis, o documento foi aprovado por unanimidade. Não havendo

51

mais a tratar, a presidenta encerrou a reunião às quinze horas e trinta e oito minutos, agradecendo a todos. E,

52

para constar, eu, Samuel de Souza Resende, ___________________, secretário desta reunião, lavrei a presente

53

ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros presentes. São João del-Rei, onze de julho de dois

54

mil e dezoito.

55

Ailton Magela de Assis Augusto: _______________________________________

56

Alexssandra Eduarda dos Reis Oliveira: __________________________________

57

Bruno Márcio Agostini: _______________________________________________

58

Carlos Augusto Braga Tavares: _________________________________________

59

César Augusto Neves: ________________________________________________

60

Diogo Pereira Matos: _________________________________________________

61

Ivete Sara de Almeida: _______________________________________________

62

Janaína de Assis Rufino: ______________________________________________
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José Saraiva Cruz: ___________________________________________________

64

Junior Luiz Costa: ___________________________________________________

65

Leandro Eduardo Vieira Barros: ________________________________________

66

Lívia Dias de Paula Porfírio: ___________________________________________

67

Luciana Laudares de Castro: ___________________________________________

68

Rejane Aparecida Miranda Ribeiro: _____________________________________

69

Teresinha Moreira de Magalhães: _______________________________________
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