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 20.03.2019.
Ao vigésimo dia do mês de março do ano de dois mil e dezenove, no minianfiteatro do Prédio II do Campus São
João del-Rei do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, com início às
quatorze horas e vinte e um minutos, realizou-se reunião ordinária do Conselho de Campus, sob presidência do
Diretor-Geral do Campus, Ataualpa Luiz de Oliveira. Estiveram presentes: os técnicos administrativos Eduardo
Caliani Júnior, Ivair Pinto da Silva e Lívia Dias de Paula Porfírio; os professores Ailton Magela de Assis
Augusto, Bruno Márcio Agostini, Esther de Matos Ireno Marques, Janaína de Assis Rufino, José Saraiva Cruz,
Leandro Eduardo Vieira Barros, Teresinha Moreira de Magalhães e Viviane Vasques da Silva Guilarduci; e a
discente Alexssandra Eduarda dos Reis Oliveira. O presidente deu início à reunião cumprimentando a todos e
passou à aprovação da ata da reunião de 21/11/2018. Não havendo solicitações de alteração, passou-se à
votação. Com oito votos favoráveis, a ata foi aprovada. A seguir, iniciaram-se os informes da presidência. O
presidente discorreu sobre o treinamento realizado com os coordenadores de setores e de cursos, chefes de
núcleo e responsáveis por laboratórios, para lançamentos, no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de
Contratações (PGC), de pedidos de produtos e serviços para aquisição no ano de 2020. Informou que a Direção
Geral, a Direção de Administração e Planejamento e o Setor de Licitações estão disponíveis para
esclarecimentos e apoio nesses lançamentos. Concluídos os informes, passou às justificativas de faltas dos
conselheiros. O conselheiro Carlos justificou sua ausência na reunião, devido à participação em um projeto de
extensão, sendo representado nesta reunião por sua suplente, Viviane Guilarduci. Após isso, o presidente passou
ao pedido de inclusão do item “Aprovação da revisão do PPC do curso de Pós-Graduação em Didática e
Trabalho Docente” na pauta da próxima reunião. Não havendo questionamentos, a inclusão foi aprovada com
dez votos favoráveis. Na sequência, o teto da reunião foi definido para as 17 horas, conforme votação, com oito
votos favoráveis e, não havendo solicitações de pronunciamento dos conselheiros, iniciou-se a ordem do dia.
Item um: Homologação das Resoluções n.º 21/2018, 22/2018, 01/2019, 02/2019 e 03/2019. O presidente
apresentou as resoluções, explicando os motivos por terem sido emitidas por meio de atos ad referendum. A
seguir, questionou se algum conselheiro desejava se manifestar. Não havendo solicitações, passou à votação.
Com dez votos favoráveis, as resoluções foram homologadas. Item dois: Proposta de curso técnico: Técnico
em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. Com a palavra, o conselheiro José Saraiva, relator do item,
apresentou seu parecer favorável. O presidente passou, então, a palavra para a conselheira Viviane, para que
comentasse a matéria, devido ao seu envolvimento na elaboração da proposta do curso em questão e, em
seguida, deu abertura para fala dos demais conselheiros. Após debate sobre a matéria, iniciou-se a votação
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acerca do item. Com doze votos favoráveis, a proposta de curso foi aprovada. Item três: Proposta de curso
superior: Tecnologia em Gestão Ambiental. O presidente passou a palavra ao conselheiro Eduardo, relator da
matéria em pauta, que apresentou seu parecer favorável à aprovação. Após debate acerca do item, passou-se à
votação por alterações no documento, conforme deliberado pelo plenário. 1. Alteração no quadro da disciplina
“Técnico em laboratório”, do terceiro período, acrescentando a menção de “aulas práticas” e “aulas teóricas”.
Com doze votos favoráveis, a alteração foi aprovada. 2. Inclusão, na parte de “atividades complementares”, do
texto “o curso seguirá orientações/normativas institucionais acerca da curricularização da Extensão”. Com doze
votos favoráveis, a alteração foi aprovada. Não havendo outras manifestações, o presidente deu início à votação
da proposta de curso que, com onze votos favoráveis e uma abstenção, recebeu aprovação do Conselho. Item
quatro: Proposta de curso de pós-graduação: Gestão com Pessoas e Saúde nas Organizações. O presidente
passou a palavra à conselheira Lívia, relatora da matéria, que apresentou parecer favorável à proposta. Após
debate sobre o item, passou-se à votação pela alteração no número de vagas oferecidas pelo curso, de trinta para
vinte e cinco. Com nove votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, a alteração foi aprovada. A seguir,
iniciou-se a votação acerca da proposta de curso. Com onze votos favoráveis e uma abstenção, a proposta foi
aprovada pelo Conselho. Não havendo mais a tratar, o presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e
seis minutos, agradecendo a todos. E, para constar, eu, Samuel de Souza Resende, ___________________,
secretário desta reunião, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por todos os conselheiros
presentes. São João del-Rei, vinte de março de dois mil e dezenove.
Ataualpa Luiz de Oliveira: ____________________________________________
Alexssandra Eduarda dos Reis Oliveira: __________________________________
Ailton Magela de Assis Augusto: _______________________________________
Bruno Márcio Agostini: _______________________________________________
Eduardo Caliani Júnior: _______________________________________________
Esther de Matos Ireno Marques: ________________________________________
Ivair Pinto da Silva: __________________________________________________
Janaína de Assis Rufino: ______________________________________________
José Saraiva Cruz: ___________________________________________________
Leandro Eduardo Vieira Barros: ________________________________________
Lívia Dias de Paula Porfírio: ___________________________________________
Teresinha Moreira de Magalhães: _______________________________________
Viviane Vasques da Silva Guilarduci: ____________________________________
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