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Ata da sétima reunião do Conselho Acadêmico do IFMG – campus Santa Luzia. Às dez
horas e quinze minutos do dia quatro de novembro de dois mil e quinze, na sala dois do
campus Santa Luzia, foi realizada a sétima reunião do Conselho Acadêmico, com a presença
dos seguintes membros: Harlley Sander Silva Torres, Ronaldo Gonçalves Pires, Denise
Lages Floresta, Gabriele Cristine Carvalho, Helen Cristina do Carmo, Karine Ferreira Dutra,
Aryane de Paula Cezário, Adilson Barbosa da Silva, Mariana de Castro Prado. Participou
como ouvinte a suplente Letícia Gomes Pereira e, como convidado, Fulvio Cupolillo. O
Presidente iniciou a reunião com a leitura da nova composição dos membros do Conselho
Acadêmico para conclusão do mandato 2014/2016. Em seguida foi lida e aprovada a ata da
última reunião do Conselho Acadêmico. Na sequência, o professor Fulvio apresentou uma
proposta de matriz curricular de um curso Superior de Geografia para possível implantação
desse curso no campus Santa Luzia. O professor Fulvio fez sua explanação abordando a
matriz, o número de professores necessários (cinco), o número de alunos atendidos, os custos
envolvidos e o mercado. O professor Fulvio expôs a pretensão dele em relação ao curso,
além de tirar todas as dúvidas dos membros. Ronaldo fez uma defesa da licenciatura no
sentido de fortalecer a formação de professores. Karine expôs que a escola deve reforçar a
formação pedagógica, inclusive dos professores do campus. Às onze horas e vinte e três
minutos a reunião passou a ter a presença da Sarah Lopes Silva e o professor Fulvio foi
liberado. Em seguida, Harlley colocou em votação três propostas: 1) abrir o curso de
Geografia em 2016, conforme consta do PDI; 2) repensar a proposta de forma global e ser
rediscutida numa outra ocasião, e; 3) vetar a implantação do curso. Em votação foi
deliberado, de forma unânime, que o curso deverá ser rediscutido no segundo semestre de
2016, devendo ser feita uma nova avaliação levando em consideração: número de
professores, carga horária, número de alunos, espaço físico, pesquisa de mercado com dados
consistentes, pesquisa de dados em relação a outros cursos de licenciatura e de outros cursos
de formação de professores. Após, foi iniciada a discussão sobre o uso do uniforme. Foram
encaminhadas para votação as seguintes propostas: 1) não ter nenhuma normatização da parte
de baixo do uniforme; 2) Fazer um short do instituto; e, 3) normatizar o uso excluindo short e
minissaia. A proposta 1 teve 6 (seis) votos, a proposta 2 teve 2 (dois) votos e a terceira
proposta 2 (dois) votos. A proposta 1 foi aprovada pela maioria. Harlley salientou que o
resultado reflete uma conquista, mas que deve–se levar em consideração a responsabilidade,
e a total efetivação da proposta parte da premissa da conscientização da comunidade, e não
impede que a qualquer momento a regra seja revista. Na sequência, foi apresentada e
colocada em votação a proposta de calendário letivo para o segundo semestre de 2015, com
as devidas adequações. O calendário foi aprovado e será divulgado ao final da reunião.
Passou-se a último item da pauta: mudança no controle de ponto docente. Será implementado
o controle de ponto docente através da planilha de atividades, controle de aula e atendimento
ao aluno quatro horas semanais extraclasse. Os representantes docentes deverão eleger uma
comissão no prazo de quinze dias. A comissão deverá, no prazo de quarenta e cinco dias,
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propor novos critérios complementando a planilha atual, além de receber a documentação
comprobatória até que novas regras sejam estabelecidas pela Reitoria. Nada mais havendo a
tratar, o Presidente encerrou a reunião e eu, Suely Aparecida de Oliveira, lavrei a presente
ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros.
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