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Ata da terceira reunião ordinária do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga, realizada às 

treze horas e dez minutos do dia sete de março de dois mil e treze, na sala 3 (três) do IFMG 

Campus Formiga, situado na Rua Padre Alberico, nº 440 – Bairro São Luiz, nesta cidade de 

Formiga-MG, conforme convocação emitida em 04/03/2013, pelo Diretor-Geral do Campus e 

presidente do Conselho Acadêmico, Robson de Castro Ferreira, conforme Portaria 20 A de 

02/02/2009 e inciso I do art. 3º do Regimento do Conselho Acadêmico, anexo à Resolução nº 035 

do Conselho Superior do IFMG, de 26/04/2012. Pauta: 1) Encaminhamento de proposta de estudo 

sobre evasão escolar e estratégicas de contenção.  2) Substituição do conselheiro Ricardo Oliveira 

Avigo e do suplente Darlan Marcelo Silva.  3) Disponibilidade para agendamento das próximas 

reuniões. 4) Outros assuntos. Membros convocados: Gláucio Ribeiro Silva, Ricardo Carrasco Carpio, 

Laressa Pereira Silva, Patrícia Regina de Faria, Fábio Lúcio Correa Júnior, Maria Elizabeth de Gouvêa, 

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

inciso II do art. 3º da Resolução nº 035/2012, a reunião foi iniciada com quorum de 08 (oito) 

membros, representando 80% (oitenta por cento) do Conselho. Registram-se as ausências dos 

Conselheiros Giego Alves de Souza e Rinaldo Alves de Oliveira. O presidente Robson inicia a 

reunião falando sobre o item 2 da pauta, solicitando ao Conselho autorização para que seja indicada 

uma comissão que organize o processo eleitoral para escolha do novo representante Técnico 

Administrativo, em substituição ao Conselheiro Ricardo Avigo. Todos os presentes concordam e 

Robson acrescenta que a indicação do suplente Darlan Marcelo será feita pelo Diretor-Geral, 

posteriormente. Sobre o item 3 da pauta, Robson pede que os Conselheiros definam um dia de 

reuniões e o indiquem  como restrição no momento de elaborarem seus horários. Robson sugere e 

fica aprovada a quarta-feira à tarde como melhor dia. Registra-se a chegada do Conselheiro Rinaldo 

Alves de Oliveira. Retomando o item 1 da pauta, Robson procede a leitura do memorando sugestão 

encaminhado pelo Conselheiro Giego e abre a palavra para discussão. Gláucio sugere que esta 

discussão precisa necessariamente da participação dos docentes das áreas, visto que cada 

modalidade de curso possui suas particularidades. Robson acrescenta a necessidade de 

levantamento de um diagnóstico das causas de evasão para embasar a discussão sobre as estratégias 

de contenção. Sugere que seja indicada uma comissão multidisciplinar para realização deste 

trabalho. Rinaldo questiona sobre a possibilidade de transformação dos cursos técnicos 

concomitantes em cursos técnicos integrados, visto que esta modalidade traz mais qualidade e 
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maior facilidade para os alunos. Robson responde que isto somente ainda não foi feito devido à 

falta de vagas docentes e que existe uma promessa para o ano de 2014. No entanto, acrescenta que, 

diante da projeção de crescimento da rede federal com a criação de mais 208 (duzentas e oito) 

unidades até 2014, não vislumbra grandes perspectivas de cumprimento desta promessa, a exemplo 

de outras ocasiões em que a distribuição de vagas privilegiou a abertura de novas unidades em 

detrimento da consolidação das já existentes. Afirma que a proposta ideal é a integralização do 

Ensino Médio, que a concomitância veio como uma forma de transição e que o Campus Formiga já 

fez à Reitoria todas as reivindicações cabíveis sobre este tema. Fábio retoma a discussão sobre o 

tema 1, registrando que, em resposta a solicitação de sugestões feita pela professora Maria 

Elizabeth aos coordenadores, a professora Danielle registrou a dificuldade de se propor ações 

devido à complexidade do assunto, requerendo discussões bem mais amplas. Fábio exemplifica o 

projeto do CnPQ destinado aos cursos técnicos do qual participa e que visa manter o aluno e 

incentivar o mérito acadêmico. Acrescenta que o levantamento precisa abranger todos os aspectos 

que podem influenciar a permanência ou evasão do aluno: familiar, social, econômico, de logística 

e alimentação, entre outros. A Maria Elizabeth acrescenta que há pouca literatura sobre o tema 

evasão mas que, em diversos artigos sobre várias instituições, percebeu que o problema é global, 

sempre com causas particulares, e atenta para a necessidade de se definir claramente o conceito de 

evasão para fins desta pesquisa, que pode variar entre os motivos da saída do aluno, como, por 

exemplo, abandono dos estudos ou transferência. Gláucio acrescenta que, em algum nível, políticas 

como o PROUNI contribuem para os números de evasão das instituições federais, visto que é 

grande a quantidade de alunos que se matricula e depois consegue outra oportunidade de estudo. 

Robson relembra o termo de metas assinado em 2010 onde consta a meta de 90% (noventa por 

cento) de aprovação até, salvo engano, 2020. Maria Elizabeth fala que a facilidade do aluno em 

abandonar a disciplina, já que não existe nenhum compromisso dele com a matrícula efetuada, 

causa grande ônus à instituição e esta é uma questão a ser discutida juntamente com as estratégias 

acadêmicas de recuperação e contenção. Gustavo acrescenta que os problemas muitas vezes iniciam 

na seleção do vestibular e Gláucio responde que o comprometimento passa também pela 

consciência do patrimônio público e do ensino gratuito. Após ampla discussão sobre as diversas 

possibilidades tanto dos motivos de evasão quanto das políticas de contenção, é aprovada a 

proposta de indicação da comissão pelo Diretor-Geral, que posteriormente encaminhará os nomes 

aos conselheiros para aprovação. Fábio lembra que a indicação da comissão para tratar do art. 88 do 

Regimento de ensino do IFMG, determinada na ata 0003/2012 não ocorreu. Após discussão, é 
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consenso que será aguardado o resultado do levantamento sobre as causas de evasão para, então, 

retomar as questões relativas à recuperação. Inicialmente, é proposto o prazo de três meses para 

finalização dos trabalhos da comissão aprovada hoje. Aberta a palavra e não havendo manifestação 

de mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e quinze minutos, com a 

presente ata lavrada em duas vias de idêntico teor e forma, sendo a primeira para arquivo do 

Conselho Acadêmico e a segunda para arquivo no Gabinete do Diretor-Geral, por Márcia Soares de 

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

010/2012 de 26/09/2012, e assinada por todos os participantes. Formiga-MG, 07 de março de 2013. 
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