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Ata da 6ª Reunião do Conselho
Acadêmico, realizada em 12 de novembro
de 2019
Ata da reunião do Conselho Acadêmico (CA) do IFMG – Campus Ouro Branco
realizada às treze horas e vinte e oito minutos do treze de novembro de dois mil e
dezenove, no Prédio Didático, situado à Rua Afonso Sardinha, número noventa,
Bairro Pioneiros. A reunião foi conduzida pelo presidente do Conselho, professor
Lawrence de Andrade Magalhães Gomes, e contou com as presenças do
representante da Área de Ensino Wander Donizete Bebiano, do representante da
Área de Administração e Planejamento Paulo Henrique de Carvalho, da
representante da Área de Extensão Kenya Faria Xavier, do representante da Área
de Pesquisa, Leandro Elias Morais, do membro titular do corpo docente Egberto
Lucena Teles, do representante Titular do Corpo Docente Jânio Rosa da Silva, do
representante Titular do Corpo Técnico Administrativo Marcos Alan Marcelino, do
representante Titular do Corpo Técnico Administrativo Alex Rodrigues Borges, do
representante Titular do Corpo Discente dos Cursos de Graduação e PósGraduação Charles Alício Melquiades Vieira Barbosa, do representante Titular do
Corpo Discente dos Cursos Técnicos Integrados Ruan Mateus de Rezende Gomes e
do professor Carlos Eduardo Paulino, convidado que representou a área da
Computação. Cumprimentando e agradecendo a participação de todos, o
presidente do Conselho deu início à ordem do dia; 1) Avaliação do perﬁl do
docente que deverá substituir o professor Luiz Maurílio; O professor Carlos
Eduardo informou que o perﬁl do professor Saulo, lotado no Instituto Federal de
Minas Gerais Campus Ponte Nova e interessado na vaga, foi submetido aos sete
docentes da área da Computação sendo aprovado por unanimidade. Carlos
ressaltou que toda a trajetória acadêmica do docente se deu na área da
Computação e salientou que o professor Saulo demonstrou muito interesse pela
vaga, pois, se sua remoção fosse deferida, poderia ﬁcar mais próximo de seus
familiares. Carlos Eduardo informou que participou da banca de avaliação do
professor e que este tem domínio sobre a área de desenvolvimento de aplicativos,
além de possuir características de proatividade para solucionar problemas da
comunidade local. O presidente do Conselho ponderou que o professor Saulo ﬁcou
classiﬁcado na segunda colocação no concurso em que o professor Luiz Maurílio
foi aprovado e que este fato conﬁrma que o perﬁl do docente atende às
necessidades da instituição. O professor Lawrence ressaltou que a gestão do
campus vê com bons olhos a vinda do docente. Colocado em votação, o perﬁl do
candidato foi aprovado por unanimidade pelos membros do conselho. 2)
Alteração no calendário acadêmico dos cursos técnicos integrados; O
professor Lawrence apresentou a proposta de calendário acadêmico aos membros
do Conselho e passou a palavra para o Diretor de Ensino Wander Donizete.
Wander explicou que a avaliação global estava prevista para os dias vinte e três e
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trinta de novembro, no entanto, ressaltou que mais de cem alunos da instituição
estão participando de vestibulares seriados e que isso inviabilizaria a realização da
avaliação global no dia trinta de novembro. Wander propôs o adiantamento da
avaliação que aconteceria no dia trinta para o dia vinte e sete de novembro e
salientou que isso incentivaria a participação dos alunos nos processos seletivos.
Colocada em votação, a alteração foi aprovada por unanimidade pelos
participantes. 3) Aprovação dos calendários acadêmicos do ano de 2020;
Professor Lawrence apresentou para apreciação dos membros do Conselho os
calendários acadêmicos dos cursos técnicos integrados e dos cursos de graduação
para o ano de dois mil e vinte. Lawrence ressaltou que é preciso aprovar também,
com urgência, o calendário acadêmico do curso técnico subsequente em
Metalurgia. O Diretor Geral propôs que as reuniões do Conselho Acadêmico
fossem realizadas bimestralmente. Professor Lawrence informou que o campus irá
receber o evento Planeta Inovação e sugeriu que a Semana Nacional de Ciência e
Tecnologia fosse realizada na mesma data, a ﬁm de otimizar recursos e aumentar
a visibilidade da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. Lawrence informou que
a data de realização dos jogos interclasse serão deﬁnidas no início do ano de dois
mil e vinte. Colocado em votação, o calendário dos cursos técnicos integrados foi
aprovado por unanimidade. Colocado em votação, o calendário acadêmico dos
cursos de graduação para o ano de dois mil e vinte foi aprovado por unanimidade.
Lawrence ressaltou que será possível realizar as alterações que se ﬁzerem
necessárias no decorrer do próximo ano. 4) Aprovação do uso da camisa de
uniforme para os alunos dos cursos técnicos integrados a partir de dois
mil e vinte; O presidente do Conselho informou que as discussões acerca da
implementação do uso do uniforme já estavam adiantadas. Disse ainda que essa
demanda foi apresentada pelas próprias entidades representativas estudantis e
que o uso do uniforme é importante, também, por questões de segurança e
identiﬁcação dos estudantes. Lawrence ressaltou que o campus efetuou a compra
de um quantitativo expressivo de camisetas de uniforme e que foi construída uma
metodologia para regulamentar o uso do uniforme, a qual terá seu ﬂuxo
publicado. Ademais, frisou que os alunos atendidos pela assistência estudantil
terão prioridade para recebê-los e que o uso do uniforme tornará mais fácil o
trabalho dos terceirizados responsáveis pela segurança do campus. Colocado em
votação, o uso da camisa de uniforme foi aprovado por unanimidade pelos
participantes do Conselho. Nada mais havendo a relatar, foi lavrada a presente ata
e assinada pelos membros presentes.
Ouro Branco, 06 de dezembro de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Henrique de Carvalho,
Contador, em 06/12/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Alan Marcelino,
Assistente em Administração, em 06/12/2019, às 14:55, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Kenya Faria Xavier,
Administradora, em 06/12/2019, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Alex Rodrigues Borges,
Técnico de Laboratório/Metalurgia, em 06/12/2019, às 15:36, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Wander Donizete Bebiano,
Técnico em Assuntos Educacionais, em 06/12/2019, às 17:38, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Lawrence de Andrade
Magalhães Gomes, Diretor Geral, em 06/12/2019, às 23:56, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Egberto Lucena Teles,
Professor, em 10/12/2019, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Leandro Elias Morais,
Professor, em 10/12/2019, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifmg.edu.br/consultadocs informando o código verificador
0468116 e o código CRC 453200C0.
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