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Ata nº 0003/2013-CONSELHO ACADÊMICO/CAMPUS FORMIGA/IFMG/SETEC/MEC 

 

Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga, realizada às quatorze 1 

horas e trinta minutos do dia dezesseis de outubro de dois mil e treze, na sala quatro do IFMG Campus 2 

Formiga, situado na Rua Padre Alberico, nº 440 – Bairro São Luiz, nesta cidade de Formiga-MG, conforme 3 

convocação emitida em onze de outubro de dois mil e treze pelo Diretor-Geral do Campus e presidente do 4 

Conselho Acadêmico, Robson de Castro Ferreira, conforme Portaria nº 0949 de 27/09/2013 e inciso I do art. 3º 5 

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

26/04/2012. Pauta: 1) Regras para registro de participações em ata do Conselho Acadêmico. 2) Apresentação 7 

da portaria nº 0982 de 03/10/2013 (revoga portaria nº 0480 de 06/06/2012 sobre designação dos membros do 8 

Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga.) 3) Situação do Conselheiro Giego Alves de Souza (pedidos 9 

de renúncia e reconsideração). 4) Apresentação do relatório para criação de Coral Acadêmico. 5) 10 

Apresentação do parecer da comissão de revisão de auxílio financeiro para participação em eventos científicos 11 

e elaboração de critérios para seleção de bolsistas para iniciação científica. 6) Melhor dia para reuniões do 12 

Conselho Acadêmico no semestre 2013/2. 7) Outros assuntos. Membros convocados: Gláucio Ribeiro Silva, 13 

Ricardo Carrasco Carpio, Laressa Pereira Silva, Patrícia Regina de Faria, Fábio Lúcio Correa Júnior, Maria 14 

Elizabeth de Gouvêa, Rinaldo Alves de Oliveira, Tiago Rodrigues Vieira, Giego Alves de Souza e Gustavo 15 

Venâncio Pimenta. Em atendimento ao inciso II do art. 3º da Resolução nº 035/2012, a reunião foi iniciada com 16 

quorum de oito membros, representando 73% (setenta e três por cento) do Conselho. Registram-se as ausências 17 

da Conselheira Patrícia Regina de Faria e do Conselheiro Gustavo Venâncio Pimenta, além do Conselheiro 18 

Gláucio Ribeiro Silva, representado pelo suplente da Área de Ensino, Cláudio Alves Pereira, e do Diretor Geral 19 

e Presidente do Conselho Acadêmico, Robson de Castro Ferreira, representado por seu representante legal. O 20 

Diretor-Geral Substituto, Ricardo Carrasco Carpio, inicia a reunião tomando o item número um e solicitando à 21 

secretária explanações sobre a questão. Márcia expõe os diversos casos de solicitação de correções/supressões 22 

durante a leitura da ata e relata a sugestão do professor Robson de adotarmos a metodologia de registrar 23 

automaticamente os assuntos e deliberações e, caso algum conselheiro deseje o registro nominal de sua 24 

participação, que o solicite durante a reunião. Após discussão sobre o tema e votação, a proposta foi aprovada 25 

por unanimidade e passa a valer a partir desta reunião. Sobre o item número dois, Ricardo apresenta a portaria 26 

nº 0982 de três de outubro de 2013 e os novos conselheiros eleitos e indicados. Sobre o item três, o presidente 27 

do conselho solicita à secretária a apresentação do caso, com divulgação dos documentos/datas dos pedidos de 28 

renúncia ao cargo de conselheiro e posterior reconsideração, protocolados, respectivamente, em vinte e nove de 29 

julho e vinte e quatro de setembro, e passa a palavra à Giego para suas considerações. Durante a discussão 30 
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sobre o tema, a professora Maria Elizabeth solicita o registro de sua opinião favorável à realização de nova 31 

eleição, visto que apenas o segmento discente estaria apto a deliberar sobre sua representação. Registra-se o 32 

equívoco em constar o nome de Giego como convocado para esta reunião, visto que sua situação como membro 33 

do Conselho ainda não está definida e será pauta do dia. Após ampla discussão, é consenso que seja votado se o 34 

julgamento sobre o aceite ou recusa do pedido de reconsideração de renúncia cabe a este conselho, visto que tal 35 

situação não é prevista pelo regimento. Por unanimidade, o procedimento de tal apreciação é recusado. Com 36 

este resultado, o Conselho delibera que seja realizada nova eleição para escolha do representante discente neste 37 

órgão. Admite-se, portanto, que o discente Giego figure como convidado do conselho nesta reunião. Assim, 38 

nesta ata, para efeito de correção, suprime-se o nome de Giego Alves de Souza entre os membros convocados e, 39 

onde lê-se: “... a reunião foi iniciada com quorum de oito membros, representando 73% (setenta e três por 40 

cento) do Conselho.”, leia-se: “... a reunião foi iniciada com quorum de sete membros, representando 63% 41 

(sessenta e três por cento) do Conselho, e a presença do discente Giego Alves de Souza, como convidado para 42 

apresentação do projeto, de sua autoria, sobre criação de coral acadêmico.”. Sobre o item número quatro, 43 

Giego toma a palavra para suas explanações sobre o projeto, anteriormente encaminhado a todos os 44 

conselheiros. Após apresentação e discussões sobre sua viabilidade, o conselho entende que excede a sua 45 

competência definir sobre a implantação do coral, sendo a deliberação cabível apenas sobre o apoio e 46 

encaminhamento, ou não, da proposta à Diretoria-Geral, para que sejam verificadas, pelos setores competentes, 47 

as condições de operacionalização do projeto. Em votação, o projeto recebe apoio unânime dos presentes, sendo 48 

enfatizado que o mesmo representa excelente oportunidade para viabilizar a necessária promoção de atividades 49 

culturais, ainda muito incipiente no campus. A professora Maria Elizabeth solicita o registro de seu apoio ao 50 

coral como atividade extraclasse, ressaltando que não aprova sua classificação como disciplina curricular. Após 51 

parecer, o discente Giego se retira da reunião. Sobre o item número cinco, Ricardo explica que o documento 52 

final, redigido pela auditora Pollyana, ainda está sendo revisado pela comissão. Por este motivo, ainda não foi 53 

divulgado aos demais conselheiros. Assim, Ricardo solicita a inclusão deste item na pauta da próxima reunião. 54 

Sobre o item número seis, fica definida a quinta-feira no horário de quatorze horas para as reuniões do 55 

Conselho Acadêmico. Sobre o item número sete, outros assuntos, Maria Elizabeth solicita autorização para 56 

relatar duas questões sugeridas pela professora Danielle, em caráter de urgência, após o prazo de sugestão de 57 

pauta. Maria Elizabeth se compromete a encaminhar os textos posteriormente para registro da secretaria do 58 

conselho. O primeiro item versa sobre a legislação para aplicação de exames finais em dias letivos, com relato 59 

de desentendimento atual a respeito. O segundo tema aborda a inexistência de comissão e regimento disciplinar 60 

no campus, com descrição de caso recente de desacato à professora Danielle. Após a leitura dos relatos, fica 61 

determinado que estes assuntos serão pauta da próxima reunião. Aberta a palavra e não havendo manifestação 62 



 

 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

CAMPUS FORMIGA 
CONSELHO ACADÊMICO 

Rua Padre Alberico, nº 440 – Bairro São Luiz – Formiga – Minas Gerais – CEP: 35.570.000 – 37 3321 4094 

 

 

 

Ata nº 0003/2013-CONSELHO ACADÊMICO/CAMPUS FORMIGA/IFMG/SETEC/MEC Página 3/3 

de mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e vinte e cinco minutos, com a presente ata 63 

lavrada em duas vias de idêntico teor e forma, sendo a primeira para arquivo do Conselho Acadêmico e a 64 

segunda para arquivo no Gabinete do Diretor-Geral, por Márcia Soares de Oliveira, secretária do Conselho 65 

Acadêmico do IFMG Campus Formiga conforme portaria nº 010/2012 de 26/09/2012, e assinada, 66 

posteriormente, por todos os participantes. Formiga-MG, 16 de outubro de 2013.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 67 
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