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Assunto: Ata da reunião do Conselho Gestor n° 02/2019

 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezenove, na Sala de Reuniões do Bloco I do
Ins tuto Federal do Triângulo Mineiro – Campus Patrocínio, às 14h10min. (quatorze horas e dez minutos),
reuniram-se os membros do Conselho Gestor do IFTM – Campus Patrocínio para analisar as pautas sobre o
pedido de redistribuição do servidor Lucas Amaral de Pádua, a apresentação da Proposta Orçamentária
2020, aprovação da úl ma ata de reunião, criação da Comissão do calendário 2020 e a apresentação da
ocupação de vagas nos cursos do Campus Patrocínio. O Diretor informou que os representantes discentes
do Ensino Superior jus ficaram que não poderiam comparecer à reunião. Compareceram os
representantes do corpo discente do Ensino Técnico, Isadora Rodrigues Silva e Ismael Fernandes da Silva
Júnior. Marlúcio informou, que o servidor Lucas Amaral de Pádua, cargo de Assistente de alunos, se
encontra a três anos em Colaboração Técnica no Campus de Uberlândia Centro e que manifestou interesse
em permanecer em Uberlândia. Um servidor da UFU de Uberlândia, Guilherme do Prado Boaventura,
cargo Auxiliar de Administração, manifestou o interesse em voltar para sua cidade natal – Patrocínio e que
a troca dos servidores seria possível por meio de redistribuição. Todos foram favoráveis a redistribuição,
tendo em vista que pelo cargo de Guilherme, este seria facilmente alocado em qualquer setor do Campus.
Marlúcio ainda explicou que surgiu um novo código de vaga para o IFTM - Campus Uberlândia e que esta
vaga poderia deixar o Campus Patrocínio sem o código de vaga de Lucas dependendo de sua escolha. O
Diretor informou que foi feito um levantamento junto aos setores de Ensino, Pesquisa e Extensão e notou-
se que há um grande número de vagas para monitoria, porém há pouca procura. Sendo então sugerido que
parte deste valor das monitorias fossem repassados para a pesquisa. Estas informações foram levadas para
auxiliar na elaboração da Proposta Orçamentária de 2020, que se divide em gastos para funcionamento,
ações de fomento, capacitação, assistência estudan l e inves mento, sendo o úl mo planejado apenas
pela reitoria. A proposta 2020 foi es mada nos moldes da proposta de 2019, levando-se em consideração o
aumento do número de alunos de engenharia elétrica, do novo curso médio integrado, do centro de
idiomas e pouca verba. Foi informado que grande parte do valor já é pré-definido para pagamento dos
contratos vigentes, o qual deve aumentar entre 3 a 4 novos postos de trabalho para atender as demandas
de limpeza do bloco novo. Foram analisadas todas as planilhas dos valores es mados dos gastos para 2020,
buscando atender a todas as necessidades básicas e primordiais para o bom funcionamento e manutenção
do Campus Patrocínio. Isadora ques onou se após aprovada, a Proposta Orçamentária 2020 estaria
disponível para visualização. O Diretor informou que toda documentação, inclusive as atas das úl mas
reuniões estão disponíveis para visualização no site ins tucional. Marlúcio informou que este ano como
renda própria estamos conseguindo por meio de aluguel de espaços sicos do Campus e multas dos livros
da biblioteca arrecadar verba para reparos e manutenção do anfiteatro, espaço com maior quan dade de
alugueis. Ele informou ainda, que por meio de dados e jus fica vas bem elaboradas, o Campus Patrocínio
foi o único dos Campi a conseguir seguro de vida para todos os alunos. Sobre o veículo Para , conforme
discu do na úl ma reunião, constatou-se que desde a gestão anterior, dia 11 de junho de 2016, o mesmo já
havia sido repassado em defini vo ao Campus de Patos de Minas juntamente com outros equipamentos.
Em análise a criação da Comissão do calendário 2020, após várias sugestões ficou definido que
par cipariam representantes dos setores do NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico), CRCA (Coordenação de
Registro e Controle Acadêmico), CGEPE (Coordenação Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão), CGAP
(Coordenação Geral de Administração e Planejamento), Coordenadores dos Cursos Superiores e do Ensino
Médio. Foram analisados os índices de matrículas e de evasão dos cursos, chegando a conclusão de que os
cursos de nível médio estão dentro das expecta vas do Campus, porém os cursos superiores ainda
possuem alto índice de evasão, já o Polo Ibiá teve uma melhora considerável. O Diretor informou que para
o próximo ano o Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informá ca Integrado ao Ensino Médio



(MSI) passará a ser Curso Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio e o Curso Técnico em
Contabilidade Concomitante ao Ensino Médio passará a ser Integrado ao Ensino Médio de forma
simultânea, tendo sua úl ma oferta como concomitante em 2020. Para implantação foram analisados
estrutura sica, corpo docente e demandas de mercado para a cidade de Patrocínio. Tais propostas já
foram encaminhadas a Reitoria e no mês de agosto passará pelo CONSUP. Marlúcio disse que está
conversando com a prefeitura sobre o acordo que veram de construir as três novas salas de aula para
atender ao crescimento do Campus. Ele ainda ressaltou que está sendo construído um espaço para a
montagem de um laboratório mul uso atrás do anfiteatro. Onde será disponibilizado espaços para os
alunos realizarem trabalhos de manutenção acompanhado de professores monitores. E espaço para guarda
de materiais de educação sica e artes com cuba de laboratório para realização de trabalhos ar s cos pelos
alunos. Todos os presentes concordaram com as decisões tomadas e a reunião foi encerrada as 15h38min.
(quinze horas e trinta e oito minutos).
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