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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sala vinte e
quatro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – Câmpus
Betim, reuniu-se o Conselho Acadêmico, presidido por Helbert Ribeiro de Sá, com a
participação dos seguintes membros: Ana Luiza Zeferino, Diego Alves de Oliveira, Flávio
Magno de Carvalho Fonseca, Jairo Santos, Larissa de Nadai Magalhães, Luciana Batista de
Lima, Mauro da Costa Fernandes, Paulo André de Morais, Reginaldo Vagner Ferreira e
Rogério Eustáquio de Souza. Como convidado, Welinton La Fontaine Lopes. Pauta: I –
Adequação do calendário; II – Comissão Disciplinar do Corpo Discente; III – Colegiado dos
Cursos. Iniciando a reunião, o presidente agradeceu a presença de todos. Item I – O
presidente Helbert explicou que devido à mudança do câmpus para o novo prédio e a entrada
de novos docentes, há professores que demandam ajustes no calendário, uma vez que o
calendário atual prevê dias letivos no mês de janeiro. Ele complementou explicando que
vários docentes entraram em efetivo exercício no mês de maio, logo, só estarão aptos a
usufruir férias após doze meses. O professor Diego explicou que houve essa discussão,
entretanto, não há uma proposta de mudança. O professor Mauro complementou dizendo que
devido à dificuldade em conciliar os horários, os docentes que demandavam alteração
concluíram que o calendário deve ser mantido como está. Considerando o exposto, o
Conselho Acadêmico decidiu pela manutenção do calendário, sem alterações. Quanto aos
sábados letivos, o professor Mauro expôs que existe a proposta de realizar atividades
pluriculturais. O presidente Helbert reforçou que esses dias podem ser utilizados para atrair a
comunidade, divulgando as ações do Instituto. O Conselho também concluiu os sábados
letivos são uma oportunidade para realizar atividades de extensão. Item II – sobre a
Comissão Disciplinar do Corpo Discente, o presidente Helbert explicou essa comissão é
responsável por zelar pelo cumprimento do Código de Conduta e Disciplina do Corpo
Discente do IFMG, estabelecido pela Portaria 01/2014 do Câmpus Betim. Os representantes
docentes e discentes serão indicados posteriormente, após consulta. As estudantes Larissa e
Ana Luiza, representantes dos discentes no Conselho Acadêmico, receberão uma cópia do
Código de Conduta a fim de divulgar esse documento entre os discentes e também buscar um
representante para a Comissão Disciplinar. Quanto ao representante do setor administrativo,
foi indicada a pedagoga Marina Contarine, tendo como suplente a pedagoga Cláudia Motta.
Item III – Colegiado dos Cursos. O presidente Helbert explicou que de acordo com o
Regimento de Ensino do IFMG, cabe ao Conselho Acadêmico definir se os membros do
colegiado de curso serão eleitos ou indicados e o número de representantes por categoria. Por
votação, foi definido que o colegiado será composto por membros indicados para a primeira
composição. Após discussão, o Conselho decidiu sugerir a composição dos colegiados, sendo
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estes presididos pelos respectivos coordenadores de curso. Foi definido que o Diretor de
Ensino, Welinton de La Fontaine, será o representante dessa diretoria em todos os colegiados.
Quanto aos representantes discentes, serão indicados estudantes do segundo módulo de cada
curso. Esses representantes serão indicados posteriormente pelas estudantes Larissa e Ana
Luiza, após consulta aos estudantes dos cursos. Já entre os membros docentes e técnicoadministrativos, foram sugeridos os seguintes membros: Colegiado de Química, professores
Aladim Gomes e Flávia Siqueira e técnico Alexandre Ferreira; Colegiado de Automação
Industrial, professores Michelle Mendes e Célio Melillo e técnico Paulo André; Colegiado de
Mecânica, professores André Félix ou Ezequiel Pessoa, Leonardo Marques ou Pedro Colen e
técnico Felipe Santos. Outros Assuntos I – o professor Rogério sugeriu que fosse criada a
função de representante de turma. O técnico Paulo André questionou quais seriam as
atribuições dessa função. A estudante Larissa argumentou que há várias funções a serem
ocupadas por estudantes, como colegiado, conselho acadêmico, e que geralmente são
indicados os mesmos estudantes, havendo excesso de atividades a serem executadas. O
professor Diego opinou que seria um facilitador da relação estudante e professor e que é uma
função que deve ser discutida, considerando a expansão do câmpus e aumento do número de
turmas. O Conselho Acadêmico decidiu por criar essa função e solicitou às estudantes Ana
Luiza e Larissa que entrem em contato com a pedagoga Marina pra discutir e estabelecer as
atribuições desse cargo. Outros Assuntos II – a estudante Larissa solicitou a separação da
turma composta pelos cursos de Química e Mecânica, uma vez que há conflitos entre os
estudantes devido a posição das carteiras, entre outros problemas. O presidente Helbert se
prontificou a visitar a turma e conversar com os estudantes, buscando a conscientização. O
Diretor de Ensino Welinton irá verificar essa possibilidade de mudança na turma. O professor
Mauro pediu cautela, e sugeriu que a Direção de Ensino converse com os docentes que
ministram aulas nessas turmas, identificando melhor o problema e evitando prejudicar os
estudantes. Nada mais havendo a tratar, o presidente finalizou a reunião às dezesseis horas e
eu, Vivian Kelly Andaki Nunes, lavrei a presente ata que, se achada conforme, será
devidamente assinada.
Helbert Ribeiro de Sá - Presidente

Ana Luiza Zeferino

Diego Alves de Oliveira
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