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Ata da 26ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Minas Gerais (Gestão 2015-2019), realizada em 13
de abril de 2018.

Aos treze dias do mês de abril de 2018, às nove horas e quarenta e cinco minutos, no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, Campus Avançado Itabirito, sob a presidência do
Magnífico Reitor Kléber Gonçalves Glória, estavam presentes os seguintes dirigentes: Kléber
Gonçalves Glória, Reitor do IFMG; Carlos Bernardes Rosa Júnior, Pró-Reitor de Ensino; Olímpia de
Sousa Marta, Pró-Reitora de Gestão de Pessoas; Leandro Antônio da Conceição, Pró-Reitor de
Administração e Planejamento; Neimar de Freitas Duarte, Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação; os diretores de campus: Alex Andrade Fernandes, Campus Ipatinga; Charles Martins
Diniz, Campus Ribeirão das Neves; Fernanda Pelegrini Honorato Proença, Campus Itabirito; Denise
Lages Floresta , representante do Campus Santa Luzia; Joel Donizete Martins, Campus Congonhas;
José Roberto de Paula, Campus São João Evangelista; Lawrence de Andrade Magalhães Gomes,
Campus Ouro Branco; Leonardo de Paiva Barbosa, Campus Ponte Nova; Lina Maria Soares, Campus
Avançado de Piumhi; Welinton La Fotaine Lopes, representante Campus Betim; Márcio Rezende
Santos, Campus Avançado de Arcos; Maria da Glória Santos Laia, Campus Ouro Preto; Oiti José de
Paula, Campus Ibirité; Rafael Bastos Teixeira, Campus Bambuí; Alexandre Correia Fernandes,
representante Campus Avançado Conselheiro Lafaiete; Wanderci Alves Bittencourt, Campus Sabará;
Willerson Custódio da Silva, Campus Governador Valadares e Washington Santos Silva, Campus
Formiga. O Presidente, Reitor Kléber Gonçalves Glória, cumprimentou os(as) dirigentes, agradecendo a
presença de todos, justificando as ausências e deu início à reunião. Passou a palavra para a diretora do
Campus Itabirito, Fernanda que desejou as boas-vindas a todos e apresentou um projeto de extensão que
está sendo desenvolvido no Campus. Em seguida, foi apresentada a pauta da reunião, a saber:
Apresentação dos Planos de Trabalho para investimentos dos recursos advindos dos percentuais dos
Campi: O Pró-Reitor Leandro apresentou a proposta de políticas para investimento dos percentuais dos
recursos advindos dos Campi: Extensão, que abrange a Assistência Estudantil; Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação; Tecnologia da Informação; Reserva Institucional; Comunicação; Arinter; EAD e PROGEP
(capacitação). Leandro ressaltou que as propostas estão bem construídas e algumas já estão em
andamento. Charles sugeriu que parte deste recurso da Reserva Institucional fosse utilizado para Seguro
Patrimonial. Passou-se para o segundo ponto de pauta Utilização dos Recursos de Investimentos para o
IFMG em 2018: Leandro apresentou as fontes de recursos do IFMG – MEC\SETEC, Emendas
Parlamentares, Orçamento Próprio e Convênios\Parcerias. Abordou a reunião que teve na SETEC, no dia
nove de março, e que eles deixaram claro que irão priorizar as obras paralisadas e as que já estão em
andamento. Não tem perspectivas de abertura de novas obras. Nesta reunião, o IFMG conseguiu quatro
milhões, vinte e dois mil e cinquenta reais para investimento distribuídos da seguinte forma: Urbanismo
em Governador Valadares (470.000.00), Unidade de Ensino em Ibirité (1.072.050,00), Restaurante
Escolar de Ouro Preto (1600.000,00), Quadra Poliesportiva em Congonhas (100.000,00) e estruturação da
EAD (780.000,00). Kléber enfatizou que este acordo foi verbal e que pode ser que este recurso não saia.
Das emendas parlamentares, o IFMG recebeu recursos dos seguintes deputados: Adelmo Leão
(250.000,00) para o Campus Ouro Preto para investimento no Alojmanto; Caio Nárcio (240.000,00) para
construção de modulares; Domingos Sávio (150.000,00) para o Campus Piumhi; Reginaldo Lopes
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(250.000,00) para o Campus São João Evangelista para laboratórios; Jaiminho Martins (250.000,00) para
o Campus Formiga para o Bloco B do 3º andar. Parceria Parlamentar, recursos de Marcelo Aro: o IFMG
recebeu o valor total de um milhão e trezentos mil reais, sendo investidos no Campus Ribeirão das Neves
no Projeto de Combate a incêndio o valor de 500.000,00; Arcos para Laboratório de Química, Laboratório
de Engenharia e Reforma Predial no valor de 400.000,00; Campus Piumhi para laboratórios o valor de
200.000,00; Ponte Nova para urbanismo o valor de 200.000,00. Leandro enfatizou que mesmo com estes
recursos, o orçamento do IFMG como um todo é insuficiente, levando em conta as demandas que possui.
A proposta de trabalhar com os recursos do IFMG, como um todo, é: Bloco do terceiro andar de Formiga
(600,000,00); Manutenção predial da reitoria (135.000,00); Ata de Projetos (500.000,00) e Clínica
Veterinária de Bambuí (1.000.000,00), totalizando o valor de dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil
reais. Convênios e parcerias: trabalhos estão em andamento em conjunto com as Pró-Reitorias e
Diretorias Sistêmicas. Neimar esclareceu que todo convênio tem que passar para a Reitoria, pois quem
assina é o Reitor. Leandro pontuou sobre a proposta de solicitação de TED encaminhada ao MEC que
contém: aquisição dos modulares, aquisição de alguns equipamentos pontuais e as obras em condições de
serem empenhadas. Após discussão, passou-se para a próxima pauta Proposta para incorporação de
estoque de material do Pronatec ao almoxarifado do IFMG: O Pró-Reitor de Extensão, Fernando
falou sobre o material de almoxarifado do Pronatec que atualmente encontra-se nos Campi Arcos, Ouro
Preto e São João Evangelista e precisa ser distribuído entre todos os Campi. Fernando informou que o
FNDE liberou a incorporação do material ao almoxarifado dos campi do IFMG, em resposta a consulta
enviada pelo Gabinete da Reitoria. Foi apresentada uma proposta de distribuição, de acordo com o
interesse e necessidade de cada um. Fernando apresentou o fluxo e cronograma de distribuição que
consiste em: levantamento da demanda dos Campi; análise da equipe do Pronatec; Retirada do material
pelos Campi. Informou que vai enviar uma planilha com todos os materiais disponíveis para os Campi
que deverão manifestar interesse. Ressaltou que os materiais que já estiverem vencidos, o almoxarifado
de cada campus se responsabilizará pelo desfazimento e descarte destes materiais. Oiti sugeriu que Ibirité
seja atendido primeiro, tendo em vista que o Campus iniciará suas atividades e não possui nenhum item
de almoxarifado. Charles propôs que antes de enviar a Planilha já se faça uma distribuição de itens que se
sabe serem de grande interesse de acordo com a quantidade de alunos de cada campus. A proposta de
incluir Ibirité e de construir a divisão prévia foi aprovada por todos os presentes. Passou-se para o
próximo ponto de pauta Prestação de contas de Polo de Inovação: o Diretor do Polo, Alexandre
Pimenta, após uma breve introdução, ressaltou a importância do envolvimento de todo o IFMG nas
atividades do Polo. Agradeceu o apoio que o Polo vem recebendo da Reitoria e passou para a
apresentação geral do Polo. Enfatizou que já possui quatro projetos assinados, todos voltados para
sistemas inteligentes. Fez um breve histórico do fomento de pesquisa, divididos em dois editais: recursos
alocados, projetos fomentados, prospecções. Campi envolvidos até o momento em projetos: Ouro Branco,
Bambuí, Arcos, Santa Luzia e Formiga. Foi adquirido o valor de quinhentos e setenta mil reais em
Software que podem ser compartilhados com todos os Campi que tiverem interesse. Pontuou que foi
adquirido o valor de dois milhões e trezentos mil reais em Hardware. Ressaltou que o Polo está em fase
de estruturação. Abordou os envolvidos nos projetos: 38 alunos, 36 pesquisadores, 7 funcionários, 14
projetos internos, 11 propostas técnicas e 4 projetos EMBRAPII fechados, culminando no valor de mais
de um milhão de reais. O diretor Alexandre apresentou uma previsão para os próximos três anos, dentro
disso, a perspectiva de mudança de fase, passando da estruturação para Fase de consolidação, vislumbrada
após avaliação do Polo pela equipe da EMBRAPII. Charles propôs que o Polo tenha uma cadeira no
Colégio. Joel propôs uma visita dos gestores do Polo aos Campi para divulgação e mobilização dos
pesquisadores. Lina sugeriu que esta apresentação seja no Comitê de Pesquisa. Neimar concordou e
sugeriu que seja apresentado também no Seminário de Iniciação Científica que acontecerá, este ano, no
Campus São João Evangelista. Joel sugeriu que o nome do Polo seja Polo de Inovação do IFMG, que
retire o Formiga, pois muitos servidores consideram o Polo como sendo apenas do Campus Formiga.
Alexandre justificou que o Polo foi credenciado com este nome, mas que vai solicitar a alteração.
Ressaltou que é importante e precisa do envolvimento de outros pesquisadores, pois Formiga não tem
condições de atender as exigências da EMBRAPII. Kléber questionou se os outros quatro Polos que
foram criados juntos com o do IFMG está na mesma fase do IFMG. Alexandre esclareceu que o Polo do
Ceará está bem mais avançado com 38 projetos sendo desenvolvidos. O Polo do IFMG está equiparado
com o da Bahia. Kléber agradeceu a presença do Alexandre e, em seguida, pôs em discussão a
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participação do diretor do Polo nas reuniões do Colégio. Após discussão, a maioria dos dirigentes definiu
pela participação do diretor, porém sem direito a voto, por ser vetado pela Lei. Após o almoço, a PróReitora Olímpia e o diretor de Ibirité Oiti falaram sobre a Distribuição dos Códigos de Vagas. Olímpia
fez uma introdução falando da ampliação do banco de vagas e sobre a metodologia de distribuição destas
vagas entre os Campi, realizada pela Câmara de Gestão de Pessoas e pela comissão instituída pela
Portaria nº 244\2018. Oiti apresentou a aplicação das regras da portaria para distribuir os oitenta códigos
de vagas recebidas do MEC\SETEC. Sendo assim, a distribuição das vagas docentes ficou da seguinte
forma: Ibirité 30 vagas, Bambuí 15 (após negociação com o Reitor e a pró-reitoria de gestão de pessoas
para contemplar os campi avançados, recebeu 11); Congonhas 5 (após negociação com o Reitor e a próreitoria de gestão de pessoas para contemplar os campi avançados, recebeu 4); Ipatinga 1, Itabirito 1,
Ouro Branco 2, Piumhi 4, Ribeirão das Neves 12 (após negociação com o Reitor e a pró-reitoria de gestão
de pessoas para contemplar os campi avançados, recebeu 9) Sabará 8, Santa Luzia 1, São João
Evangelista 4; Arcos 5; Vieram 19 códigos de vagas de técnico-administrativos que foram distribuídos da
seguinte forma: Ibirité 8, Santa Luzia 3, Arcos 1, Ipatinga 1, Betim 1, Ponte Nova 1, Sabará 2, Reitoria 2.
Oiti solicitou que os dirigentes preenchessem a planilha que foi enviada por e-mail com dados solicitados
pelo MEC, como perfis dos docentes, RAP, disciplinas, entre outros. Olímpia informou que até o dia 30
de abril, o IFMG terá que enviar ao MEC\SETEC a previsão de ampliação do Banco para 2019 e solicitou
aos dirigentes que fizessem suas previsões e encaminhassem para ela. Kléber enfatizou o colocado pela
Olímpia e solicitou aos dirigentes que façam projeções das suas necessidades futuras, para caso venham
novas vagas. Wanderci, diretora de Sabará, alertou que a Portaria da RAD estipula que o docente não
pode ter menos que 10 horas aulas e reforçou, horas relógio. Joel alertou sobre os percentuais das
modalidades dos cursos que o IFMG tem que atender por Lei. Lembrou que tem que se pensar na
verticalização. Reforçou a necessidade de o IFMG analisar seus relatórios e pensar políticas antes da
ampliação da oferta de cursos. Repensar os cursos que temos hoje. Após discussão, a distribuição ficou
aprovada, por unanimidade, conforme proposto pela câmara de Gestão de Pessoas. Charles questionou
sobre os prazos para preenchimento das vagas. Olímpia informou que a homologação de concurso só
pode ser feita até o dia 02 de julho. O IFMG pode abrir concurso, mas tendo em vista o ano eleitoral, o
ideal é aproveitar concurso em vigor e redistribuição. Lembrou que o prazo limite para o processo de
redistribuição estar no MEC é dia 03 de maio. Passou-se para o último ponto de pauta Apresentação dos
resultados do Processo Seletivo 2018 do IFMG: Professor Bento iniciou falando que a estrutura do
IFMG para gerir o Processo Seletivo é insuficiente em relação a recursos humanos; discorreu sobre os
indicadores do Processo Seletivo que foi divulgado na página do IFMG. Fez uma comparação entre o
processo 2017 e 2018. Abordou a alteração do valor da inscrição que passou de 50,00 para 20,00,
considerando um grande avanço. Apresentou os percentuais dos candidatos por vaga, que teve um
acréscimo considerável. Falou da forma de divulgação que foi feita utilizando apenas as redes sociais:
facebook e Instagram, e o retorno foi muito positivo. Abordou a mudança na prova para que ela traga
algum diagnóstico dos candidatos. Enfatizou que as matrículas pelo Sisu tiveram queda de quatro pontos
percentuais. Apresentou também os gastos com o processo seletivo que reduziu significativamente.
Professor José Roberto pontuou a preocupação da comissão local do Campus São João Evangelista, pois
teve muita procura, mas poucos inscritos pelo Sisu. Além de que a desistência foi muito grande. Bento
justificou que todos os cursos do IFMG dão margens maiores que a média geral. Outro ponto, quase a
totalidade dos candidatos pelo SISU são da região. Considerou importante que a PROEN, juntamente com
os diretores, analise os relatórios, discuta e proponha ações mais efetivas para sanar os problemas que não
são apenas do IFMG, mas inclusive das Universidades. Washington questionou se existe um diagnóstico
dos principais problemas que ocorreram no último processo seletivo. Denise, diretora Substituta de Santa
Luzia, salientou que a comunicação no site foi confusa e deixou muitas dúvidas para os candidatos.
Alguns dirigentes apontaram falhas no processo como logística, falta de gabaritos, comunicação e outros.
Bento esclareceu algumas questões e reforçou que estão empenhados para sanar todas estas questões para
o próximo processo e voltou a enfatizar que o quantitativo de servidores no setor é muito pequeno para
tanta demanda. O Pró-Reitor de Ensino, Carlos, informou que está criando uma comissão central para
acompanhar todo o processo a partir deste ano, exatamente para evitar que aconteça os mesmos erros.
Solicitou a participação de diretores nesta comissão. Os diretores Charles, Wanderci, José Roberto e Joel
se prontificaram a participar desta comissão. Sendo esgotada a pauta e nada mais havendo a ser tratado, o
Reitor, Kléber Gonçalves Glória, deu a presente reunião por encerrada, às dezessete horas e dez minutos,
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agradecendo a presença de todos. Assim, eu Ângela Rangel Ferreira Tesser, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes. Belo Horizonte, 13 de março de 2018.
Belo Horizonte, 10 de maio de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Angela Rangel Ferreira Tesser, Secretário(a)
Designado(a), em 10/05/2018, às 08:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Alex de Andrade Fernandes, Diretor Geral do IFMG,
em 10/05/2018, às 08:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Rafael Bastos Teixeira, Professor, em 10/05/2018, às
08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Maria da Gloria dos Santos Laia, Diretora-Geral, em
10/05/2018, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Washington Santos da Silva, Diretor Geral, em
10/05/2018, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Joel Donizete Martins, Professor, em 10/05/2018, às
15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Willerson Custodio da Silva, Diretor Geral do IFMG,
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Documento assinado eletronicamente por Welinton La Fontaine Lopes, Diretor(a) Geral
Substituto, em 10/05/2018, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Fernanda Pelegrini Honorato Proença, Diretor(a)
Pró-Tempore, em 10/05/2018, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Lawrence de Andrade Magalhaes, Diretor Geral, em
10/05/2018, às 22:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Kleber Gonçalves Glória, Professor, em 11/05/2018,
às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Lina Maria Soares, Diretor(a) Pró-Tempore, em
11/05/2018, às 21:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por Márcio Rezende Santos, Professor, em 14/05/2018, às
08:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Gestão de Pessoas, em 15/05/2018, às 12:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Leonardo de Paiva Barbosa, Diretor(a) Pró-Tempore,
em 16/05/2018, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Jose Roberto de Paula, Diretor Geral do IFMG, em
22/05/2018, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Leandro Antonio da Conceicao, Pró-Reitor de
Administração e Planejamento, em 28/05/2018, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Oiti Jose de Paula, Diretor(a) Geral Substituto, em
17/07/2018, às 11:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por Wanderci Alves Bitencourt, Diretor(a) Pró-Tempore,
em 13/09/2018, às 12:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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