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Ao quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezenove, na sala de Reuniões do Bloco I do Ins tuto
Federal do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio, às 13h18min. (treze horas e dezoito minutos),
reuniram-se os membros do Conselho Gestor do IFTM – Campus Patrocínio para analisar as seguintes
pautas: leitura e aprovação da ata da úl ma reunião, aprovação do calendário 2020 e orçamento 2020,
ajuste após corte orçamentário. O diretor informou que o suplente do representante discente do Ensino
Superior Izaac Alves Mendes jus ficou que não poderia comparecer à reunião por mo vo de trabalho.
Compareceu a representante do corpo discente do Ensino Técnico Isadora Rodrigues Silva. Marlúcio
explicou que como diretor ele pode indicar novos membros para comporem o conselho gestor, uma vez
que, o discente do Ensino superior Vinicius Pires Lacerda Nascimento, membro tular do conselho, se
formou, no entanto, ele considera prudente aguardar a sua nomeação para o cargo de diretor, tendo em
vista, que a indicação para o conselho deve ser realizada com antecedência de 60 dias e o seu mandato
atual já está se encerrando. Todos os presentes concordaram com Marlúcio em aguardar sua nomeação
para a indicação de um novo membro. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior pela subs tuta da
secretaria da direção geral. Foram apontadas algumas correções na ata sugeridas por Marlúcio, Carlos e
Margarete. Marlúcio solicitou que as correções na ata sejam feitas e que ela seja reenviada para
aprovação. Marlúcio informou ainda que a redistribuição do servidor Lucas Amaral de Pádua, tratada em
pauta na úl ma reunião, está em andamento e que foi necessária uma alteração na proposta orçamentária
devido à corte de verbas. Margarete mostrou a prévia do calendário acadêmico 2020 o qual foi elaborado
por comissão. Ela mostrou alterações que foram feitas de acordo com orientações da PROEN na prévia do
calendário que a comissão do Campus havia elaborado e destacou que o calendário apresentado ainda não
é o calendário oficial, pois ainda é necessária a aprovação da PROEN. Para melhor entendimento Marlúcio
e Margarete explicaram para a discente presente que é exigido que o ano escolar tenha 200 dias le vos,
sendo 100 no primeiro semestre e 100 no segundo semestre e que também é necessária uma quan dade já
pré-estabelecida de dias da semana le va e que por isso alguns dias da semana podem ter horário
referentes a outros dias da semana e, que, devido aos feriados de 2020 serão necessários que alguns dias
le vos sejam repostos aos sábados. Margarete explanou o calendário mês a mês mostrando os feriados e
possíveis datas de eventos como semana de curso e festa junina que posteriormente serão confirmadas.
Ela explicou que como são exigidos 45 dias de férias para os professores (30 dias em janeiro e 15 dias em
Julho) e devido ao ano de 2020 ter muitos feriados em dias úteis o dia 28 de Julho, mesmo dia de retorno
das férias dos professores que deveria ser agendado como reunião pedagógica, foi colocado como dia le vo
e que ela espera a aprovação da PROEN transferindo a reunião pedagógica para o dia 29 de Julho, levando-
se em conta que as tardes das quartas-feiras no Campus são reservadas para reuniões e dessa forma a
reunião pedagógica poderia ocorrer nesse dia sem prejudicar as aulas. Margarete ressaltou que a prévia do
calendário acadêmico foi divulgada entre os servidores sem permissão e que isso pode gerar equívocos no
planejamento das férias, uma vez que por não ter sido homologado ainda, o calendário pode sofrer
alterações. Margarete ainda explicou que não é possível fazer alterações no feriado do dia 28 de outubro
(dia do servidor público). Todos os presentes aprovaram a prévia do calendário acadêmico do Campus e
posteriormente Margarete apresentou a prévia do calendário acadêmico do Poló Ibiá que também foi
aprovada. Margarete ressaltou que as prévias dos calendários do Campus e do Polo Ibiá foram enviadas no
mesmo dia para a PROEN. Marlúcio anunciou que houve um corte de 41% no orçamento e que devido a
isso foram necessários remanejamentos no orçamento. Ressaltou que o corte de verbas pode prejudicar a
contratação de estagiários tendo que haver diminuição de contratação ou até mesmo ex nção dos
estagiários do Campus. Devido ao corte, o orçamento foi refeito e por isso precisa de nova aprovação do
conselho gestor. Carlos explicou que a proposta orçamentária 2020 foi feita com base no orçamento de



2019, mas que devido ao corte de 41% ele e o Marlúcio analisaram item a item pontuando o que poderia
ser remanejado. Ele explicou que a verba de assistência também sofreu corte. Carlos apresentou os valores
que foram repassados em 2019 e o novo valor com os cortes. Ele ressaltou que não será possível a
contratação de mais auxiliares de limpeza para atender a nova demanda do Campus, tendo em vista a
construção do novo bloco do Campus e está contratação nha sido planejada, anteriormente. A previsão é
de que fossem contratadas mais auxiliares de limpeza contemplando um total de 7 serviçais, no entanto, o
orçamento não contempla um contrato com esse número de serviçais devendo ser man da apenas 4
serviçais e para que a limpeza seja feita em todos o Campus, elas devem trabalhar em forma de
revezamento intercalando entre a limpeza dos blocos. Carlos explicou que não há previsão de orçamento
para compra de materiais de consumo para 2020. Marlúcio disse que foi ques onado do mo vo de se
manter o contrato do motorista tendo em vista que esse contrato tem alto custo para o Ins tuto. Ele
explicou que o encerramento do contrato do motorista pode acarretar na perda do micro-ônibus já que
sem o motorista habilitado para a condução ele ficaria inu lizado e, além disso, as visitas técnicas ficariam
prejudicadas, mas que, para diminuir gastos, foi feita redução nas diárias pagas ao motorista, na gasolina e
na manutenção dos veículos. Carlos informou que os recursos para fomento (pesquisa, extensão e ensino
(monitorias)), e o seguro de vida dos alunos foram man dos, mas o número de assistências teve de ser
reduzido. O recurso para capacitação dos servidores foi cortado e por isso só serão pagas diárias e
ressarcimento de despesas por viagens realizadas por meio de convocação. Carlos informou ainda que o
contrato de manutenção dos ares-condicionados e da SEBRAE foram cortados e que para a manutenção do
ar condicionado será contratada empresa duas vezes por ano. Tendo em vista o orçamento reduzido do
Campus, Marlúcio informou que está sendo analisada a possibilidade de implantação de uma unidade
fotovoltaica no Campus e que com essa unidade seria possível a geração de energia para ao menos um
bloco. Carlos disse que já conversou com as serviçais da limpeza a respeito da economia de água. Ricardo
ques onou a possibilidade da instalação de um poço artesiano no Campus tendo em vista o baixo custo
para sua construção. Marlúcio disse que a outorga para a implantação do poço tem que ser analisada, bem
como os custos com essa outorga e que vai tentar gratuidade no processo. Marlúcio também ressaltou que
está em andamento um projeto que visa o aproveitamento da água que poderá ser u lizada principalmente
para suprir a necessidade hídrica dos projetos de paisagismo já em funcionamento no Campus. Ricardo
destacou que, assim que o verão terminar, podem analisar a hipótese de se desligar a chave geral dos ares
condicionado para a economia de energia. Carlos explicou que estão planejando a colocação de películas
nos vidros das janelas das salas de aula para impedir que o sol entre, diminuindo assim a temperatura
dentre delas e, consequentemente, diminuindo a necessidade de ligamento dos ares condicionados.
Marlúcio ressaltou a importância de todos jus ficarem sua ausência quando não puderem atender às
convocações para as reuniões do conselho gestor para que seus suplentes possam ser convocados e que
encaminhará e-mail para os membros que não compareceram à reunião sem jus fica va para que
jus fiquem sua ausência. Não tendo nada mais a tratar a reunião encerrou- se às 14h10min (quatorze horas
e dez minutos).

 

JULIANA DOS REIS LOURENÇO
SECRETÁRIO(A) DA DIREÇÃO GERAL - SUBSTITUTO

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DOS REIS LOURENÇO, SECRETÁRIO(A)
DA DIREÇÃO GERAL - SUBSTITUTO, em 27/11/2019, às 14:37, conforme horário oficial de
Brasília. NUP: 23423.002730/2019-98

MARGARETE AFONSO BORGES COÊLHO
CONSELHO GESTOR DO IFTM

Documento assinado eletronicamente por MARGARETE AFONSO BORGES COÊLHO,
CONSELHO GESTOR DO IFTM, em 27/11/2019, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília.
NUP: 23423.002730/2019-98

RICARDO WILIAM PINHEIRO
CONSELHO GESTOR DO IFTM



Documento assinado eletronicamente por RICARDO WILIAM PINHEIRO, CONSELHO
GESTOR DO IFTM, em 27/11/2019, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília. NUP:
23423.002730/2019-98

CARLOS ISMAEL DA MOTA MUNDIM
CONSELHO GESTOR DO IFTM

Documento assinado eletronicamente por CARLOS ISMAEL DA MOTA MUNDIM,
CONSELHO GESTOR DO IFTM, em 27/11/2019, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília.
NUP: 23423.002730/2019-98

MARLUCIO ANSELMO ALVES
CONSELHO GESTOR DO IFTM

Documento assinado eletronicamente por MARLUCIO ANSELMO ALVES, CONSELHO
GESTOR DO IFTM, em 02/12/2019, às 09:33, conforme horário oficial de Brasília. NUP:
23423.002730/2019-98

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://www.i m.edu.br/auten cacao/ informando o código verificador 7E6BBEC e o
código CRC 15DC2C30.


