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Ata nº 0004/2013-CONSELHO ACADÊMICO/CAMPUS FORMIGA/IFMG/SETEC/MEC 

 

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

e quinze minutos do dia doze de dezembro de dois mil e treze, na sala três do IFMG Campus Formiga, situado 2 

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

em nove de dezembro de dois mil e treze pelo Diretor-Geral do Campus e presidente do Conselho Acadêmico, 4 

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

Conselho Acadêmico, anexo à Resolução nº 035 do Conselho Superior do IFMG, de 26/04/2012. Pauta: 1) 6 

Apresentação do parecer da comissão de revisão de auxílio financeiro para participação em eventos 7 

científicos. (anexo) 2) Decisão do Comitê de Pesquisa sobre critérios para seleção de bolsistas para iniciação 8 

científica: “Fica a cargo do pesquisador orientador a escolha do aluno orientado. A SEPPG disponibilizará 9 

modelos conforme já se tem praticado atualmente: provas, análise de currículo e/ou entrevista.” 3) Recurso 10 

contra desligamento apresentado pela aluna do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira, Grécia 11 

Rosa. (anexo recurso e ata do colegiado, na qual o assunto é tratado nas linhas 52 a 58) 4) Relato da 12 

professora Danielle sobre aplicação de exames finais em dias letivos e regimento disciplinar, apresentado na 13 

última reunião e determinado em ata como pauta para o próximo encontro. (anexo) 5) Outros assuntos. 14 

Membros convocados: Gláucio Ribeiro Silva, Ricardo Carrasco Carpio, Laressa Pereira Silva, Patrícia Regina 15 

de Faria, Fábio Lúcio Correa Júnior, Maria Elizabeth de Gouvêa, Rinaldo Alves de Oliveira, Tiago Rodrigues 16 

Vieira e Gustavo Venâncio Pimenta. Em atendimento ao inciso II do art. 3º da Resolução nº 035/2012, a 17 

reunião foi iniciada com quorum de seis membros, representando 60% (sessenta por cento) do Conselho. 18 

Registram-se as ausências da Conselheira Patrícia Regina de Faria, representada por Samuel da Silva Ribeiro, 19 

das Conselheiras Maria Elizabeth de Gouvêa e Laressa Pereira Silva, e dos Conselheiros Fábio Lúcio Correa 20 

Júnior e Gustavo Venâncio Pimenta. Robson inicia a reunião propondo que o Conselho adote a metodologia de 21 

estipular o tempo de cinco minutos para cada membro realizar suas colocações sobre cada tema, buscando 22 

alcançar reuniões mais focadas e produtivas. A proposta foi aprovada por unanimidade. Registra-se a chegada 23 

da Conselheira Maria Elizabeth de Gouvêa e da representante suplente da área de extensão, Viviane Gonçalves 24 

Silva. Prosseguindo a reunião, o presidente expõe suas considerações sobre o item de número um da pauta, a 25 

respeito da portaria de concessão de auxílio financeiro para participação em eventos científicos, e abre a palavra 26 

aos presentes. Após discussão, o texto apresentado foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 27 

Sobre o item de número dois, o presidente passou a palavra ao conselheiro Ricardo para apresentação do tema, 28 

sendo, logo em seguida, aberta a palavra. Findadas as considerações, o texto apresentado foi colocado em 29 

votação, sendo aprovado por unanimidade. Sobre o item de número três, o presidente expôs o recurso ao 30 
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processo de desligamento apresentado pela discente Grécia Rosa, acrescentando informações que buscou junto 31 

à coordenação do curso sobre o caso, abrindo a palavra, em seguida, para considerações dos presentes. Registra-32 

se a chegada do Conselheiro Fábio Lúcio Correa Júnior. Após discussão, o Conselho deliberou pelo 33 

indeferimento do recurso e a consequente manutenção do processo de desligamento, sendo esta decisão tomada 34 

pelo voto favorável de sete conselheiros, registrando-se a abstenção dos Conselheiros Fábio, Rinaldo e Tiago. 35 

Viviane solicita que seja registrada sua manifestação sobre a necessidade da instituição agir preventivamente 36 

nesta questão, buscando evitar que alunos com dificuldades cheguem ao ponto de desligamento. Sobre o item 37 

de número quatro da pauta, Robson inicia o assunto explanando sobre o processo de construção do regimento 38 

disciplinar discente do IFMG, as providências tomadas sobre a adoção provisória do regimento disciplinar 39 

discente em vigor no Campus Bambuí e a composição da Comissão Disciplinar Discente do Campus Formiga, 40 

afirmando que já foi realizado o encaminhamento do caso relatado pela professora Danielle a esta comissão. 41 

Prosseguiu-se vasta discussão sobre o tema, sem deliberações. Ainda sobre o item de número quatro, a respeito 42 

da aplicação de exames finais durante os dias letivos, Robson passa a palavra ao Conselheiro Gláucio, para 43 

exposição do posicionamento da Diretoria de Ensino sobre o assunto. Após ampla discussão, o Conselho 44 

Acadêmico conclui que a metodologia atualmente adotada para elaboração do calendário acadêmico do Campus 45 

Formiga está correta, devendo ser mantida a realização dos exames finais no tempo reservado para tal além dos 46 

dias letivos. No item outros assuntos, Robson expõe algumas ações concluídas a respeito da elaboração dos 47 

projetos de expansão e reforma do campus, da construção do novo PDI e das determinações do CONIF sobre o 48 

número de servidores por campus, seguindo-se ampla discussão. Registra-se a saída do Conselheiro Tiago. 49 

Robson acrescenta que a CAPES suspendeu por prazo indeterminado todos os programas de pós-graduação 50 

stricto sensu para os institutos federais. Ainda neste item, a secretária pede a palavra para lembrar aos 51 

Conselheiros os seguintes itens: a existência de um espaço no site do Campus Formiga onde são publicados 52 

regimentos, resoluções e atas do Conselho Acadêmico; a metodologia de encaminhar, juntamente com a 53 

convocação, a documentação referente à pauta de cada reunião, permitindo ao Conselheiro se inteirar dos 54 

assuntos e se preparar para a reunião; a importância da prática de confirmação de recebimento dos emails da 55 

secretaria do conselho e da observação do disposto no artigo 9º do Regimento do Conselho Acadêmico sobre 56 

ausência em reuniões. Aberta a palavra e não havendo manifestação de mais assuntos a tratar, a reunião foi 57 

encerrada às dezesseis horas e cinco minutos, com a presente ata lavrada em duas vias de idêntico teor e forma, 58 

sendo a primeira para arquivo do Conselho Acadêmico e a segunda para arquivo no Gabinete do Diretor-Geral, 59 

por Márcia Soares de Oliveira, secretária do Conselho Acadêmico do IFMG Campus Formiga conforme 60 

portaria nº 010/2012 de 26/09/2012, e assinada, posteriormente, por todos os participantes. Formiga-MG, 12 de 61 

dezembro de 2013.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 62 
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