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Ata nº 0003/2012-CONSELHO ACADÊMICO/CAMPUS FORMIGA/IFMG/SETEC/MEC 

 

Ata da primeira reunião extraordinária do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga, 

realizada às quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de dezembro de dois mil e doze, 

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 registrada na ata da segunda 

reunião ordinária deste Conselho, em 06/12/2012, 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: Continuidade da pauta proposta na 

convocação 002/2012 emitida em 03/12/2012, a saber: 1) [...] 2) Encaminhamento pelo 

Conselho Acadêmico para regulamentação do art. 88 do Regimento de Ensino do IFMG, 

sobre recuperação de aprendizagem, que determina: “O Conselho Acadêmico de cada campus 

irá propor as regras da recuperação.” 3) Encaminhamento de proposta de estudo sobre 

evasão escolar e estratégicas de contenção. 4) Distribuição de vagas docentes. Membros 

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

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

Avigo, Rinaldo Alves de Oliveira, Giego Alves de Souza e Gustavo Venancio Pimenta. Em 

atendimento ao inciso II do art. 3º, a reunião foi iniciada com quorum de 11 (onze) membros, 

representando 100% (cem por cento) do Conselho. A Secretária do Conselho Acadêmico 

registra a correção do sobrenome do Conselheiro Giego, representante titular do corpo 

discente. Onde lê-se, nos documentos anteriores, “Giego Alves de Oliveira”, leia-se “Giego 

Alves de Souza”. O presidente Robson inicia a reunião solicitando a todos a prática de 

confirmação dos emails de convocação encaminhados pela Secretaria do Conselho 

Acadêmico. Lê a pauta número dois da convocação 002/2012 e passa a palavra ao conselheiro 

Giego. Giego argumenta que destacou este assunto para o conselho por julgá-lo de extrema 

importância e complexidade, considerando e propondo a necessidade de se iniciar um estudo 

detalhado sobre o mesmo antes de qualquer decisão. O presidente Robson propõe que o 

Conselho Acadêmico indique uma comissão para elaboração deste estudo. Giego sugere que 

alunos também componham esta comissão. A professora Maria Elizabeth sugere que seja 

facultado ao coordenador do curso indicar alguém para representá-lo nesta comissão.  Alerta 

também que o novo cenário de ingresso de alunos devido ao sistema de cotas poderá trazer a 
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necessidade de novas estratégias de ensino e recuperação. Todos concordam com a indicação 

da comissão e o professor Robson esclarece que esta comissão será formada pelo 

Coordenador do Curso, ou alguém por ele indicado, representante da Diretoria de Ensino, 

Área Pedagógica e corpo discente, além de outros membros que o presidente da comissão 

julgar pertinente convocar. Giego retoma a palavra iniciando a discussão sobre o item número 

três da pauta, expondo sua sugestão de processo sobre o tema. Os conselheiros alegam não 

terem recebido este texto com antecedência, dificultando a proposta de sugestões imediatas. 

Inicia-se ampla discussão sobre os conceitos e cenários possíveis de desligamento e evasão. O 

professor Gláucio diz que os números da instituição nestes e em outros quesitos podem ser 

verificados através dos sistemas de censo do MEC. Diz também que estas informações 

precisam ser discutidas amplamente nos colegiados para que as decisões contemplem as 

particularidades de cada curso. A professora Maria Elizabeth reforça a necessidade de se 

realizarem pesquisas para conhecimento dos alunos ingressantes como forma de subsidiar 

políticas de ensino, evasão e permanência na instituição. Após discussão sobre a melhor 

forma de conduzir este tema, o professor Robson conclui que o texto sugerido por Giego será 

encaminhado a todos os conselheiros e este já será tema da pauta da próxima reunião, 

proposta aceita por unanimidade. A professora Maria Elizabeth toma a palavra e inicia a 

discussão sobre o item número quatro da pauta, perguntando qual a previsão de novas vagas 

para o campus. O professor Robson explica que a lei inicialmente garante cinquenta vagas de 

técnicos-administrativos e sessenta vagas de docentes para os campi da fase II e o campus 

busca primeiramente alcançar este número ao mesmo tempo em que procura estratégias para 

aumentá-lo. Professor Robson explica ainda que a distribuição de vagas entre os campi tem 

sofrido modificações não previstas e que, a princípio, a garantia é de apenas oito vagas. A 

professora Maria Elizabeth diz que a discussão sobre a distribuição de vagas precisa ser mais 

abrangente e sugere a retomada do estudo sobre o plano de desenvolvimento do campus. 

Além da pauta, a professora Maria Elizabeth diz que a política de afastamento docente para 

qualificação também precisa passar a ocorrer de forma mais aberta e democrática na 

comunidade acadêmica, havendo uma política institucionalizada pelo campus. Após discussão 

sobre a existência e divulgação de documentos institucionais, o professor Robson explica que 

as diretrizes de construção do PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional) estão sendo 

elaboradas por comissão específica designada pela Reitoria para posterior envio aos campi 

para construção efetiva do documento. O professor Gláucio relembra algumas tentativas de 
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realização de cursos interinstitucionais e afirma que os critérios e decisões de afastamento 

sempre foram colegiadas em cada curso e que ainda existem vagas. A professora Maria 

Elizabeth afirma que estas possibilidades e discussões precisam de maior estudo e divulgação. 

Inicia-se discussão entre os professores Maria Elizabeth, Gláucio e Robson sobre os casos de 

afastamento para doutorado existentes no campus atualmente. Professor Robson afirma que 

ainda existem vagas disponíveis, sempre submetidas à decisão do colegiado do curso, além da 

manutenção de duas vagas para afastamentos eventuais, e concorda que, diante do 

crescimento do quadro docente, existe a necessidade de definições formais para o tema. A 

professora Maria Elizabeth lembra que também é necessária a criação de um plano de 

capacitação para a categoria de técnicos-administrativos. O professor Robson finaliza que 

estas e outras questões estratégicas devem ser amplamente discutidas para inclusão no PDI. O 

professor Robson finaliza a reunião lembrando que o campus Formiga passou por inúmeros 

percalços desde sua criação e que os superou e continua superando graças ao empenho e 

competência de seu corpo técnico-administrativo e docente. Acrescenta que a obra está com 

cronograma em dia e que os equipamentos e laboratórios já estão comprados, o que melhorará 

substancialmente a qualidade de trabalho. A Diretora Patrícia diz que houve neste semestre 

um esforço do setor de administração e planejamento para finalizar as compras e empenhos de 

materiais necessários ao andamento dos cursos. Aberta a palavra e não havendo manifestação 

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

presente ata lavrada em duas vias de idêntico teor e forma, sendo uma 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, 14 

de dezembro de 2012.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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