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

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 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 21.11.2018.
1

Ao vigésimo primeiro dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, no minianfiteatro do Prédio II do

2

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

3

com início às quatorze horas e vinte e um minutos, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Campus, sob

4

presidência do Diretor-Geral do Campus, Ataualpa Luiz de Oliveira. Estiveram presentes: os técnicos

5

administrativos César Augusto Neves, Eduardo Caliani Júnior, Lívia Dias de Paula Porfírio e Luciana Laudares

6

de Castro; os professores Ailton Magela de Assis Augusto, Bruno Márcio Agostini, Esther de Matos Ireno

7

Marques, Ivete Sara de Almeida, Janaína de Assis Rufino, José Saraiva Cruz, Leandro Eduardo Vieira Barros,

8

Teresinha Moreira de Magalhães e Viviane Vasques da Silva Guilarduci; e a discente Alexssandra Eduarda dos

9

Reis Oliveira. O presidente deu início à reunião cumprimentando os conselheiros e a comunidade e passou à

10

apreciação e submissão à aprovação das atas das reuniões dos dias 13/06/2018 e 11/07/2018. A seguir, leu o

11

pedido de alteração da ata da reunião do dia 11/07/2018, enviado por e-mail pelo conselheiro César. O

12

presidente questionou se haveria uma sugestão de texto. César afirmou não saber as palavras que utilizou e

13

pediu que fossem registradas as que foram ditas durante a referida reunião. Não havendo sugestão direta, o

14

presidente propôs que a ata fosse votada na próxima plenária, para que César pudesse apresentar uma sugestão

15

de texto para a modificação solicitada. Ailton questionou se haveria muita diferença entre a alteração desejada e

16

o texto do e-mail enviado ao Gabinete, pelo qual foi feita a requisição, e propôs a substituição pelo texto do e-

17

mail. Após debate entre os conselheiros, passou-se à votação para aprovação das atas das reuniões dos dias

18

13/06/2018 e 11/07/2018, com as seguintes opções relacionadas à segunda: a) Alteração da ata utilizando o

19

texto do e-mail enviado por César; b) Adiamento da votação da ata para a próxima reunião. Com nove votos

20

para a opção “a”, dois para a “b” e uma abstenção, foram aprovados os documentos, sendo que, em relação à ata

21

do dia 11/07/2018, deverá ser feita a alteração, utilizando o texto do e-mail enviado pelo conselheiro César.

22

Passando aos informes, o presidente falou sobre os crescentes questionamentos por parte dos órgãos de controle

23

e da imprensa, relacionados ao trabalho desenvolvido pelos servidores públicos. Discorreu sobre a proposta

24

adotada pela gestão, buscando melhorias em termos educacionais, bem como o cumprimento de metas

25

estabelecidas. Citou como exemplo o esforço para ampliação da quantidade de alunos e da oferta de cursos pela

26

instituição. Explicou que se tem assumido uma postura de antecipação, a fim de evitar que o campus seja alvo

27

de questionamentos por parte do MEC e da SETEC. Destacou que a gestão vai trabalhar para que o campus

28

possa ter plenas condições de exercício de trabalho para os técnicos e professores, e para o atendimento dos

29

elementos legais. Reforçou que, sendo esta uma instituição de ensino, é, portanto, um espaço de liberdade no
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debate de ideias. Falou, ainda, sobre a importância da união para que sejam enfrentadas possíveis adversidades,

31

objetivando manter a autonomia da instituição, bem como o pleno direito de exercício, a fim de possibilitar a

32

oferta à sociedade de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Ressaltou, ainda, a importância do

33

cumprimento dos deveres de cada um para que se possa atravessar o momento atual. Por fim, concluiu os

34

informes agradecendo aos conselheiros e à comunidade. A seguir, passou à justificativa de falta dos

35

conselheiros. Carlos justificou sua ausência por estar participando do V Colóquio de Crítica da Cultura, sendo

36

substituído na reunião pela conselheira Viviane. Após isso, passou ao pedido de inclusão em pauta do item

37

“Aprovação de novos cursos, com início em 2020”. Janaína pediu a palavra para solicitar a inclusão em pauta da

38

deliberação acerca do PLAQ 2019, em regime simplificado e regime de urgência. César perguntou se os novos

39

cursos já estavam definidos. Em resposta, o presidente citou os cursos: Integrado na área ambiental, Integrado

40

em Informática, Superior na área ambiental e Pós-Graduação em Gestão de Pessoas e Saúde. A seguir, passou à

41

votação pela inclusão do item em pauta. Com treze votos, foi aprovada a inclusão por unanimidade. Passou-se à

42

aprovação da pauta da reunião. O presidente considerou a solicitação feita anteriormente por Janaína, para que a

43

deliberação acerca do PLAQ 2019 fosse feita em regime simplificado e regime de urgência, e discutida nesta

44

reunião. O conselheiro Ailton pediu a palavra para solicitar que o Calendário de 2019 também fosse votado

45

ainda hoje. Foi feita, então, a votação para aprovação da pauta do dia, incluindo os pedidos dos conselheiros

46

Ailton e Janaína. Com doze votos a favor e uma abstenção, a pauta foi aprovada. Na sequência, foi aprovado o

47

teto da reunião para as dezoito horas. Após isso, passou-se ao pronunciamento dos conselheiros. O presidente

48

pediu que a Diretora de Desenvolvimento Institucional, a conselheira Lívia, se pronunciasse a respeito das obras

49

a serem iniciadas no campus. Lívia relatou existirem duas obras a se iniciar. A primeira, se trata da reforma

50

elétrica, de dados e de sistemas de proteção contra descargas elétricas no Prédio I. Destacou a importância da

51

obra, considerando que já ocorreram perdas, devido a descargas elétricas e, além disso, explicou que o prédio do

52

CAIC é antigo e não passa por reformas há quase trinta anos. Relatou que a obra trará melhorias para as salas de

53

aula, na iluminação e na rede como um todo, sendo de relevância significativa para a instituição. A segunda

54

trata-se das reformas do telhado e do piso do Prédio II, a serem realizadas após o período de chuvas. A

55

conselheira Teresinha questionou sobre a garantia do serviço da empresa que executou a obra. Lívia informou

56

que a empresa foi notificada, e que deverá ser cobrada judicialmente. O presidente explicou que a empresa foi

57

cobrada e notificada até se esgotarem as possibilidades, e que a próxima instância seria a jurídica. Lívia

58

complementou dizendo que a decisão foi tomada devido à gravidade da situação, pois o maior volume de

59

goteiras no telhado está próximo ao elevador – que, além de um equipamento caro, é de primeira necessidade

60

para a acessibilidade do prédio –, e ao anfiteatro, que é equipado com materiais não resistentes à água. E

61

informou que os pisos quebrados precisaram ser retirados para evitar acidentes. O presidente explicou que os

62

aspectos legais, arquitetônicos e de engenharia são de responsabilidade da pró-reitoria, cabendo ao campus dar

63

apoio para execução das obras. Relatou, por fim, que o prédio novo não obteve ainda o ateste final, inclusive,

64

devido a essas pendências. Após isso, deu início à ordem do dia. Item um: submissão à aprovação do
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Calendário Acadêmico 2019. O presidente passou a palavra ao conselheiro Ailton, que apresentou o item a ser

66

deliberado. César fez questionamentos, respondidos por Ailton, e apresentou sugestões. Após debate, a partir

67

das propostas apresentadas, passou-se à votação, por pontos: 1. No Calendário Acadêmico deve constar apenas

68

atividades acadêmicas, e não administrativas, haja vista que será emitida pela Reitoria portaria para o

69

Calendário Administrativo unificado. Aprovado com doze votos favoráveis. 2. Inclusão da previsão do início

70

das atividades para o ano de 2020. Com um voto favorável, nove contrários e quatro abstenções, a proposta foi

71

indeferida pelo Conselho. 3. Inclusão de datas de conselho de classe intermediárias. Com onze votos favoráveis

72

e duas abstenções, foi aprovada a inclusão. A seguir, passou-se à votação do Calendário Acadêmico para o ano

73

de 2019, incluindo as alterações aprovadas. Com treze votos favoráveis, foi aprovado por unanimidade. Item

74

dois: submissão à aprovação do PLAQ 2019. O presidente convidou a conselheira Esther, na qualidade de

75

presidente da CCS, para a apresentação do PLAQ 2019. A conselheira iniciou a apresentação, mostrando dados

76

referentes aos docentes. Relatou que solicitará a aprovação do documento com pedido de correção, por faltarem

77

informações de alguns professores. A conselheira Viviane explicou que alguns formulários não foram recebidos,

78

conforme solicitado. A seguir, Esther apresentou dados dos técnicos administrativos, relatando a ausência de

79

informações de dois deles, sendo que um está de licença médica e o outro está em colaboração técnica. Após

80

isso, passou à apresentação das solicitações relacionadas à qualificação. Considerando questionamentos dos

81

conselheiros, iniciou-se a votação pela possibilidade de se manter no PLAQ, como registro de intenções, os

82

nomes dos servidores que não atendam aos requisitos para o afastamento. Com treze votos favoráveis e uma

83

abstenção, foi aprovada a manutenção dos referidos nomes no documento. A seguir, votou-se a aprovação do

84

PLAQ 2019, com a inclusão dos nomes ausentes. Com quatorze votos favoráveis, o documento foi aprovado.

85

Item três: homologação da Resolução n.º 17/2018, de 13/11/2018, que aprova, em ato ad referendum do

86

Conselho de Campus, a Proposta de Projeto Político-Pedagógico do Mestrado Profissional em Letras do

87

Campus São João del-Rei. O presidente explicou os motivos da resolução ter sido emitida em ato ad

88

referendum, conforme os “considerandos” presentes no documento. Teresinha questionou se a lei 11.892 estaria

89

sendo atendida, no que diz respeito à porcentagem de cada tipo de curso. O presidente respondeu que a lei está

90

sendo cumprida, considerando que trata do IF Sudeste MG como um todo e que, além disso, estão sendo

91

propostos novos cursos integrados. César falou sobre os currículos dos cursos, conforme havia sido levantado

92

por um conselheiro em outra reunião, em relação à reduzida quantidade de matérias optativas. Ivete discorreu

93

sobre a possibilidade de verticalização do ensino na instituição, a partir da implantação de um mestrado,

94

possibilitando ao discente uma formação mais completa. Passou-se, então, à votação do item em pauta. Com

95

doze votos favoráveis e duas abstenções, foi aprovada a homologação da resolução. Item quatro: definição do

96

calendário de reuniões do Conselho de Campus para o ano de 2019. O presidente propôs as seguintes datas:

97

27/02/2019, 03/07/2019 e 27/11/2019. Não havendo outras propostas, passou à votação. Com treze votos

98

favoráveis e uma abstenção, o calendário de reuniões foi aprovado. Não havendo mais a tratar, o presidente

99

encerrou a reunião às dezesseis horas e dezoito minutos, agradecendo a todos e desejando um bom final de ano e
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que, em 2019, se tenha sabedoria para enfrentar as adversidades que possam surgir. E, para constar, eu, Samuel

101

de Souza Resende, ___________________, secretário desta reunião, lavrei a presente ata que, se aprovada, será

102

assinada por todos os conselheiros presentes. São João del-Rei, vinte e um de novembro de dois mil e dezoito.

103

Ataualpa Luiz de Oliveira: ____________________________________________

104

Alexssandra Eduarda dos Reis Oliveira: __________________________________

105

Ailton Magela de Assis Augusto: _______________________________________

106

Bruno Márcio Agostini: _______________________________________________

107

César Augusto Neves: ________________________________________________

108

Eduardo Caliani Júnior: _______________________________________________

109

Esther de Matos Ireno Marques: ________________________________________

110

Ivete Sara de Almeida: _______________________________________________

111

Janaína de Assis Rufino: ______________________________________________

112

José Saraiva Cruz: ___________________________________________________

113

Leandro Eduardo Vieira Barros: ________________________________________

114

Lívia Dias de Paula Porfírio: ___________________________________________

115

Luciana Laudares de Castro: ___________________________________________

116

Teresinha Moreira de Magalhães: _______________________________________

117

Viviane Vasques da Silva Guilarduci: ____________________________________
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