
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ACADÊMICO DO IFMG CAMPUS FORMIGA

Às 10h05min do dia vinte e seis de setembro de dois mil e doze, na sala 03 (três) do IFMG Campus 1 

Formiga, situado na Rua Padre Alberico, nº 440 – Bairro São Luiz, nesta cidade de Formiga-MG, teve 2 

início a primeira reunião ordinária do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga, conforme 3 

convocação emitida em 21/09/2012 pelo Diretor-Geral do Campus e presidente do Conselho 4 

Acadêmico, Robson de Castro Ferreira, conforme Portaria 20 A de 02/02/2009 e inciso I do art. 3º do 5 

Regimento do Conselho Acadêmico, anexo à Resolução nº 035 do Conselho Superior do IFMG, de 6 

26/04/2012. Pauta: 1) Apresentação dos membros do Conselho; 2) Aprovação do calendário 7 

acadêmico; 3) Elaboração do calendário de reuniões do Conselho Acadêmico; e 4) Avisos Gerais. 8 

Membros convocados: Gláucio Ribeiro Silva, Ricardo Carrasco Carpio, Laressa Pereira Silva, Patrícia 9 

Regina de Faria, Fábio Lúcio Correa Júnior, Maria Elizabeth de Gouvêa, Ricardo Oliveira Avigo, 10 

Rinaldo Alves de Oliveira, Giego Alves de Oliveira e Gustavo Venâncio Pimenta. Em atendimento ao 11 

inciso II do art. 3º, a reunião foi iniciada com quorum de 11 (onze) membros, representando 100% 12 

(cem por cento) do Conselho. Sobre o item 1, o professor Robson apresentou os conselheiros e suas 13 

representações. Pediu atenção de todos os membros para o site do instituto que disponibiliza toda a 14 

legislação pertinente ao Conselho e que é dever do conselheiro se inteirar continuamente. Sobre o 15 

item 2, o professor Robson iniciou as explicações sobre a elaboração do calendário de reposição e 16 

passou a palavra ao representante da Área de Ensino, professor Gláucio, para detalhamento. O 17 

professor Gláucio fez a leitura das principais datas do calendário, reafirmando o atendimento à 18 

exigência legal de 100 dias letivos e distribuição dos sábados para reposição da carga horária e 19 

períodos suficientes para férias docentes/discentes e trabalhos da Coordenação de Registro e 20 

Controle Acadêmico. Lembrou também que a realização de aulas aos sábados é a única alternativa 21 

para regularização do calendário até o ano de 2014 e que, no ano de 2012, a não utilização dos 22 

sábados se deve ao calendário do Renafor. Aberta a palavra, o professor Fábio questionou o termo 23 

“exames finais”, sendo explicado que trata-se de provas de recuperação e precisam estar além dos 24 

dias letivos. Questionou a não indicação de atividades no período de 24/12/2012 a 04/01/2013. O 25 

professor Robson explicou que o recesso deste período é determinado por decreto ministerial, por 26 

isso ainda não pode constar no calendário. O professor Gláucio ressalta também que, caso seja de 27 

interesse do professor, é possível a solicitação de férias neste período com objetivo de adiantar 28 

recebimento de vencimentos. O professor Robson sugere que seja incluído no calendário a anotação 29 

“aguardando definição do Ministério do Planejamento sobre recesso” para o citado período. 30 

Professor Ricardo questiona sobre o andamento do curso concomitante em relação ao calendário do 31 

ensino médio regular e o professor Gláucio explica que serão feitas alterações específicas para esta 32 

modalidade, visando minimizar estas diferenças. Ressalta, ainda, que isso foi possível para o primeiro 33 

ano curso concomitante e ainda não foram avaliadas as possibilidades para o ano letivo de 2013. 34 

Professor Ricardo lembra a importância de um período de férias em julho. Foi aprovado pelo 35 

Conselho o calendário acadêmico apresentado para o ano letivo de 2012, ficando a análise dos 36 

calendários de 2013 e 2014 para reuniões futuras, definido que a regularização do calendário ocorra 37 

até o ano de 2014. O Conselho solicita que sejam incluídas no calendário de 2012 as datas relativas 38 

às atividades de Pesquisa, Extensão, Assistência Estudantil, colações de grau e Coordenação de 39 

Registro e Controle Acadêmico. Solicita também a inclusão da anotação sugerida pelo professor 40 

Robson sobre o recesso de Natal e Ano Novo. O aluno Gustavo pede que sejam ressaltadas as 41 

particularidades do curso concomitante e o professor Gláucio afirma que isso será feito em breve e 42 

que haverá reunião de pais para apresentação do calendário. Sobre o item 3, o professor Robson 43 

pede que seja discutido e elaborado o calendário de reuniões do Conselho para possibilitar 44 



organização e antecedência mínima de quarenta e oito horas na apresentação das propostas aos 45 

membros do Conselho.O professor Gláucio lembra que os projetos pedagógicos necessitarão de 46 

aprovação do Conselho Acadêmico segundo instrução normativa emitida pela Pró-reitoria de Ensino. 47 

Professor Robson sugere que fique previamente determinada a solicitação da presença do 48 

Coordenador do Curso na apresentação de projetos pedagógicos ao Conselho. A professora Maria 49 

Elizabeth argumenta sobre a importância do calendário de reuniões e que o prazo de quarenta e oito 50 

horas é pequeno para uma análise criteriosa de documentos e processos importantes para o campus, 51 

e que é dever deste Conselho se esmerar neste trabalho. Prosseguindo esta argumentação, o 52 

professor Fábio sugere que os projetos pedagógicos e outros temas sejam apresentados em reunião 53 

do Conselho pela área responsável por sua elaboração e que o órgão tenha, a partir daí, prazo para 54 

análise e aprovação em reunião subsequente.O professor Robson lembra a necessidade de se 55 

respeitar prazos e critérios na solicitação de reuniões extraordinárias. O professor Ricardo sugere 56 

que o calendário de reuniões ordinárias seja publicado para a comunidade acadêmica.O técnico-57 

administrativo Rinaldo questiona sobre o fluxo de aprovação das decisões deste órgão, sendo 58 

afirmado pelo professor Robson que são submetidas ao Conselho Superior apenas as deliberações do 59 

Conselho Acadêmico designadas no Regimento Geral e instruções normativas pertinentes como 60 

sendo de competência daquele órgão. O aluno Giego lembra que o prazo de cinco dias úteis para 61 

sugestão de matérias já foi determinado no Regimento do Conselho e o professor Robson conclui a 62 

seguinte metodologia, aprovada por todos: mínimo de cinco dias úteis para apresentação de 63 

sugestões de pauta, conforme art. 11 da Resolução 035/2012, feita por escrito e protocolada pela 64 

secretária do Conselho Acadêmico; mínimo de três dias úteis para envio por email da pauta aos 65 

conselheiros e suplentes. O professor Robson reafirma a responsabilidade dos conselheiros na 66 

comunicação com seu suplente, conforme art. 9o da resolução 035/2012. O aluno Giego questiona 67 

sobre o encaminhamento de demandas da sociedade, sendo respondido pelo professor Robson que 68 

qualquer membro da comunidadepode sugerir pautas a este órgão através de seus conselheiros. Fica 69 

definido que será elaborada pela secretária uma planilha de disponibilidade para fixação das datas de 70 

reuniões do Conselho Acadêmico. Aberta a palavra e não havendo manifestação de mais assuntos a 71 

tratar, a reunião foi encerrada às 11h30min, com a presente ata lavrada por Márcia Soares de 72 

Oliveira, secretária do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga conforme portaria nº 73 

010/2012de 26/09/2012, e assinada por todos os participantes. Formiga-MG, 26 de setembro de 74 

2012.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 75 
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