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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Acadêmico
do IFMG-Campus Betim realizada em 24 de abril de 2020.
Aos vinte e quatro dias de abril de dois mil e vinte, às dezessete horas, por videoconferência, reuniu-se o
Conselho Acadêmico do Campus Betim, presidido por Welinton La Fontaine Lopes, com a participação
dos seguinte membros titulares: Alysson Antônio Medeiros Almeida, Clara Lemos Melo Ribeiro, Delton
Márcio Campos, Jaqueline das Graças da Moura Oliveira, Lucas Carvalho Soares de Aguiar Pereira,
Marcel Felipe Alves de Souza, Matheus Lino Ferreira Gonçalves, Reginaldo Vagner Ferreira, Stéfany
Isabelle de Araújo e Virgil Del Duca Almeida; e membros suplentes: Aline Alves Arruda, Amanda
Gonçalves de Souza e Tiago de Brito Cruvinel.
Pauta: Reavaliação da decisão da última reunião do Conselho em virtude da manifestação dos estudantes
dos cursos técnicos e superiores do IFMG-Campus Betim.
O presidente iniciou a reunião agradecendo a presença e informou que foi procurado pelas representantes
discentes do técnico após a última reunião do Conselho Acadêmico do dia 17 de abril, que questionaram
sobre a possibilidade de rever a votação realizada no último encontro. Considerando o contexto de
excepcionalidade em que vivemos, concordou em convocar uma nova reunião para que as estudantes
pudessem expor a situação e propor aos conselheiros a análise desse pedido.
A representante discente do técnico Clara, explicou que após a reunião do Conselho, foi procurada por
vários estudantes que não se sentiram representados. Com isso, Clara e Amanda, titular e suplente do
técnico, organizaram uma nova reunião com estudantes desse nível, incluindo representantes de todas as
turmas e também do grêmio. Nesse encontro, escutaram mais uma vez os estudantes e reuniram mais
informações de cada turma. A maior insatisfação é quanto a carga horária de atividades, já que a pandemia
trouxe muitas mudanças na rotina. Entretanto, o período de aulas com o uso de tecnologias também foi
positivo, principalmente quando utilizado o recurso de aula ao vivo e interação com o professor. Com isso,
receberam várias sugestões, como uma melhor distribuição das atividades e disciplinas. Considerando o
exposto, Clara solicitou a revisão de seu voto na última reunião, desta vez sendo a favor da continuidade
das atividades com o uso de meios e recursos de tecnologia da informação.
A representante discente do superior Stéfany explicou que também recebeu muitas mensagens e ligações
questionando a decisão do Conselho. Com isso, realizou novamente reunião com os representantes de
turma, que reafirmaram seu interesse em continuar com as atividades. Ressaltou que as ressalvas apontadas
na última reunião, como as críticas à sobrecarga de matérias permanece, mas também compreende que os
problemas estão sendo resolvidos e que há avanços. Com isso, os estudantes dos cursos de engenharia
continuam a favor da continuidade.
O professor Reginaldo questionou se nessas novas reuniões foram apontados problemas quanto a acesso a
internet e falta de computadores. A estudante Clara informou que não tem conhecimento e supõe que os
estudantes estão procurando o apoio das coordenações de curso diretamente, como foi orientado, mas se
colocou à disposição para auxiliar nesse levantamento. A estudante Stéfany também disse que não há
novas reclamação nesse sentido.
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O professor Marcel questionou sobre o que mudou desde a votação, uma vez que as discussões entre os
estudantes também foram realizadas antes da última reunião.
A representante discente Clara informou que nessa nova reunião coletou mais informações, além dos dados
obtidos via questionários. Com isso, teve maior detalhamento da posição dos estudantes de cursos técnicos
e dos obstáculos identificados na substituição das aulas presenciais.
O professor Reginaldo parabenizou as estudantes pela iniciativa de aprofundar a discussão. Observou que
não há consenso também entre os docentes. Relatou que o parecer do Conselho Nacional de Educação
sobre reorganização do calendário sinaliza que o ensino remoto pode ser necessário nesse momento de
excepcionalidade. Ao mesmo tempo, há várias associações ligadas ao ensino apontando ressalvas nesse
parecer. Em reunião com os professores, entende que caso seja revista a posição do Conselho, é necessário
estabelecer um período de planejamento para a atividade. Ao procurar as coordenações e a direção de
ensino, pesquisa e extensão, foi informado que haveria uma proposta, com maiores critérios e
direcionamento para as atividades, atendendo as demandas apontadas pelo segmento discente.
O presidente Welinton reforçou que o momento excepcional em que vivemos exige a reavaliação das
atividades a cada momento, uma vez que o cenário se altera. E acrescentou que os estudante haviam feito
muitas sugestões que poderiam acarretar em um melhor andamento das atividades e que avaliou convocar
nova reunião deste Conselho. Antes de prosseguir, consultou quanto a colocar em pauta novamente este
item que havia sido votado na reunião de uma semana atrás. Considerando o exposto, os conselheiros
aprovaram a rediscussão sobre a suspensão das aulas, com os seguintes votos a favor: Clara, Stéfany,
Jaqueline, Virgil, Matheus, Reginaldo, Marcel, Alysson, Delton. Abstenção: Lucas.
O presidente Welinton, dando continuidade, fez uma observação quanto à última reunião do Conselho, na
qual houveram críticas quanto a capacidade do corpo docente em atuar mediante esse tipo de tecnologia
Ead. Todavia, Welinton ressaltou que os professores da unidade são extremamente capacitados e muito
comprometidos com a educação e que, inclusive, nos concursos públicos do campus Betim anteriormente,
o uso de tecnologias aplicadas à educação havia sido tema das avaliações dos docentes. O presidente
Welinton destacou treinamentos que a equipe docente havia recebido em outros momentos de capacitação
oferecido pelo Campus Betim. O técnico Alysson ressaltou que sua fala na última reunião apontava a falta
de planejamento prévio para o início das atividades, com discussão sobre os métodos para utilização das
tecnologias e uniformidade das ações. A fala não foi no sentido de duvidar da capacidade do corpo
docente. Alysson comentou que compreende que as opiniões são mutáveis e que decisões podem ser
alteradas. Todavia, sugeriu que todos os estudantes sejam contactados para a realização de consulta sobre o
acesso a internet e computadores, isto é, infraestrutura para acompanhar as atividades. Para Alysson, é
necessário registrar a adesão do corpo discente e identificar aqueles que estão com dificuldade. O técnico
Delton concordou com a fala de Alysson quanto a falta de planejamento prévio e a necessidade de consulta
aos discentes. O técnico Alysson também questionou se houve nova consulta aos professores.
O professor Reginaldo explicou que já existe um curso sobre o uso do Ambiente Virtual de Aprendizagem
- AVA, disponibilizado pelo professor Virgil, que assim como o professor Maurício, ofereceram
capacitações nessa área. Além disso, o presidente Welinton explicou que o Projeto Pedagógico de Curso
(PPC) prevê o uso de tecnologias para o oferecimento de aulas a distância, e que vários docentes já
utilizavam o AVA para atividades. Todavia, também concorda que tudo ocorreu rapidamente, mas também
entende que houve avanços.
O coordenador de pesquisa Lucas explicou que na última reunião, ao conhecer os dados obtidos na
pesquisa e ouvir o relato das estudantes, observou várias dificuldades do corpo discente, como problemas
de internet, perda de renda, entre outras questões. Por isso, votou contra a continuidade, uma vez que não
havia condições equânimes aos estudantes. Mesmo que seja uma minoria, precisa ser considerada. Se há
estudantes não atendidos, se preocupa com a situação. Para Lucas, o campus precisa se organizar, por isso
não deve retornar de imediato, focando-se no planejamento e criando grupos de trabalho para ações mais
organizadas e preocupação com condições equânimes conforme Instrução Normativa nº 2.
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O presidente Welinton explicou o Núcleo de Apoio Educacional, principalmente com a atuação da
pedagoga Cláudia Motta, da psicóloga Rosalva Martins e da assistente social Cristiane Diniz, tem atuado
junto aos discentes, identificando estudantes com dificuldade. Também foi lançado recente um novo edital
de Assistência Estudantil, para fluxo contínuo, atendendo aqueles estudantes que não foram atendidos no
edital principal. Há uma atuação do NAE, coordenações de curso, entre outros.
A diretora de ensino, pesquisa e extensão Jaqueline ressaltou atendimento às dificuldades relatadas pelos
estudantes e estão sendo solucionadas, com orientação às famílias e empréstimo de equipamentos para o
estudante acessar o material.
O técnico Alysson mencionou a informação do serviço social de que muitos estudantes não respondem ao
e-mail da assistente social Cristiane Diniz. O presidente Welinton explicou que recebeu o relato de que o
grande número de e-mails enviados acaba confundindo os estudantes, mas que estão discutindo estratégias
para alcançar a todos. As representantes discentes informaram que utilizam grupos de mensagens no
whatsapp, com bons resultados.
A professora Aline ressaltou que não há consenso. Para Aline, há atropelos, não como crítica a gestão, já
que todos reconhecem o trabalho realizado, mas essas mudanças confundem. Para Aline, é importante
garantir condições, não apenas de internet e computador, mas na rotina em casa. O professor Tiago
ressaltou que a repercussão negativa poderia ser minimizada com uma nota oficial informando os motivos
do Conselho pela suspensão do calendário, ajudando a reduzir o peso da decisão sobre as representantes
discentes, que possuem uma responsabilidade muito grande. Muitos estudantes não compreenderam o voto
de Clara, que por empatia considerou a minoria que não estava sendo atendida. Para Tiago, a decisão por
continuar o calendário é assumir a posição de indiferença, considerando apenas os estudantes que possuem
condições. Concluindo, observou que essa decisão deve ser refletida e que os professores precisam
compreender a importância de trabalhar o conceito de solidariedade entre os estudantes.
O presidente Welinton informou que ao fazer a divulgação preferiu realizar algo mais objetivo e
posteriormente divulgar mais informações. Entretanto, logo em seguida foi procurado pelas discentes.
Como na última reunião houve empate entre os conselheiros, coube ao presidente decidir e essa decisão foi
pela empatia e visando atender a essa minoria que está com dificuldade para manter as atividades. Para
Welinton, o coletivo é muito sério e seu voto levou a solidariedade em consideração. Em nenhum momento
houve imposição por parte da Direção em manter as aulas, por isso mesmo votou pela suspensão do
calendário na última reunião. Diante da repercussão informada pelas Conselheiras discentes que
solicitaram a revisão do voto, e a possibilidade de trazer melhorias ao andamento das atividades
acadêmicas apresentadas pelas sugestões dos alunos, entendeu que seria prudente a nova consulta a este
conselho.
Jaqueline explicou que depois da repercussão, acolheu as representantes discentes, pois houve muita
pressão. Para Jaqueline, o ponto positivo disso tudo foi a maior compreensão da comunidade sobre a
importância do conselho. Informou também que a Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão já recebeu o
levantamento das disciplinas que apresentam problemas e como outros encaminhamentos propõe a busca
pela garantia de equidade, com a realização de reunião com pais e responsáveis para compreender melhor
as dificuldades de acesso; discussão com professores sobre melhores formas de trabalho. Observou ainda
que conta com a ajuda dos pesquisadores para propor novas ações.
Para o professor Marcel, até o momento, todas as demandas apontadas foram resolvidas de alguma forma.
Todavia, se existir alguma situação que não pode ser resolvida e que cause dificuldade para algum
segmento, é importante considerar. Marcel explicou que continua a favor da manutenção, sempre com a
ressalva de avaliar o trabalho realizado. Concordando, o professor Reginaldo observou que o Campus
Betim está fazendo um esforço muito grande para trazer soluções.
O presidente então, colocou novamente em votação a continuidade do calendário, mantendo a substituição
de aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias da informação e comunicação por 30 dias,
explicitando que haverá atividades de planejamento sobre a condução dos trabalhos no período de 27 a 30
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de abril. A favor: Clara, Stéfany, Reginaldo, Marcel, Jaqueline, Virgil (6 votos); Contra: Delton, Alysson,
Lucas (3 votos). Abstenção: Matheus. Aprovada a continuidade do calendário e substituição de aulas
presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias da informação e comunicação por 30 dias
respeitando-se os prazos das portarias do MEC.
A pedido das professoras responsáveis pela disciplina de História, no período de 27 a 30 de abril os
estudantes dos cursos técnicos participarão de atividades da Olimpíada Brasileira de História do Brasil
(ONHB)
O professor Marcel ressaltou a importância da participação do corpo docente no planejamento das ações, o
que foi reforçado pelo professor Lucas. A diretora Jaqueline explicou que enviará a proposta inicial para
avaliação dos professores e que conta com a participação e envolvimento de todos na construção desse
trabalho.
Como encaminhamentos, o grupo decidiu que uma nova reunião deverá ser realizada entre 20 e 22 de
maio. A Direção de Ensino, Pesquisa e Extensão, em parceria com coordenações e núcleo de apoio
educacional, realizará as discussões com docentes para organização dos trabalhos. Haverá contato próximo
com os discentes, seja pelo NAE quanto pelas representações, a fim de identificar problemas, assim como
reunião com os pais e responsáveis.
A representante discente Clara solicitou informações sobre a semana de provas e reposição de aulas para
disciplinas que não ofertaram atividades via AVA. A diretora Jaqueline informou que isso será discutido
com as coordenações e as informações serão repassadas posteriormente. A representante discente Stéfany
questionou sobre a possibilidade de trancamento de disciplinas fora do prazo. A diretora Jaqueline
informou que os colegiados dos cursos irão avaliar caso a caso e que orientações serão repassadas.
Concluindo, o coordenador de extensão Virgil informou que os projetos de extensão irão começar suas
atividades e iniciará o pagamento de bolsas. Também relatou novas oportunidades de cursos a distância
disponíveis no Mural de Cursos do IFMG (padlet), inclusive sobre o uso do Moodle/AVA.
Nada mais havendo a tratar, o presidente finalizou a reunião às dezenove horas e trinta minutos e eu,
Vivian Kelly Andaki Nunes, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será devidamente assinada.
Betim, 24 de abril de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Welinton La Fontaine Lopes, Presidente do Conselho
Acadêmico, em 29/04/2020, às 00:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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