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RESUMO 

 

Desde o processo de redemocratização no final da década de 1980, e principalmente após a 

promulgação da LDB 9394/96, as escolas públicas brasileiras vêm passando por um processo 

de reorganização, alinhada com os princípios da gestão democrática previstos no artigo 14 da 

referida lei. Nesse contexto, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, criado graças a 

unificação da Escola Agrotécnica Federal de Salinas e do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Januária tem sua estrutura organizacional orientada por esses princípios, uma 

vez que, a Lei nº 11.892/2008 que criou os institutos federais prevê o Conselho Superior e o 

Colégio de Dirigentes, dois órgãos colegiados como instâncias máximas de sua gestão e dá  

autonomia aos campi da instituição para criar outros órgãos colegiados. O objetivo desse 

trabalho é compreender o processo de implantação co Conselho Gestor do campus Araçuaí, 

visando verificar se sua implantação ocorreu devido à participação da comunidade escolar ou 

ocorreu somente como mero cumprimento regimental. Para tanto, foram analisados diversos 

documentos produzidos pelo Conselho Superior e pelo Colégio de Dirigentes desde a 

publicação do Regimento Geral do IFNMG, em janeiro de 2011, que estabeleceu a criação do 

Conselho Gestor (CG), até a efetiva implantação do (CG) do campus Araçuaí, ocorrida, 

apenas, em março de 2015. O estudo desse processo revelou uma instituição cuja prática 

democrática, embora ainda incipiente, considerando a demora dessa implantação, demonstrou 

que, nesse processo, seus dirigentes pautaram suas ações e decisões a partir da participação da 

comunidade escolar. Essa valorização da participação é frequentemente percebida nas 

discussões apresentadas nos documentos produzidos pelas comissões e colegiados. 

 

Palavras-chave: Gestão democrática. Participação. Conselho Gestor. IFNMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Since the democratization process in the late 1980s, and especially after the promulgation of 

LDB 9394/96, the Brazilian public schools are undergoing a process of reorganization, in line 

with the principles of democratic management provided for in Article 14 of that law. In this 

context, the Instituto Federal Norte de Minas Gerais, created through the unification of the 

Escola Federal de Salinas and Centro Federal de Educação Tecnológica de Januaria has its 

organizational structure guided by these principles, since Law No. 11,892 / 2008 which 

created the Institutos Federais provide the Board and the Directors College, two collegiate 

bodies as maximum instances of management and gives autonomy to the institution's 

campuses to create other collegiate bodies. The aim of this study is to understand the co 

deployment process Council of the campus manager Araçuaí to verify whether its 

implementation was due to the participation of the school community or occurred only as 

mere compliance regimental. Therefore, we analyzed several documents produced by the 

Board and the Directors College since the publication of the General Rules of IFNMG, in 

January 2011, which established the creation of the Management Council (GC), until the 

effective implementation of the (CG) of campus Araçuaí, which took place only in March 

2015. The study of this process revealed an institution whose democratic practice, although 

still incipient, considering the delay of this implementation has shown that, in the process, its 

leaders guided their actions and decisions from participation the school community. This 

appreciation of participation is often perceived in the discussions presented in the documents 

produced by the committees and boards. 

 

Keywords: Democratic management. Participation. Management Board. IFNMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 – Lançamento da pedra fundamental do campus Araçuaí……………….... 19 

Figura 2 – Organograma da COAGRI……………………………………………..... 41 

Figura 3 – Organograma dos estabelecimentos de ensino da COAGRI..................... 42 

Figura 4 – Estrutura das EAF proposta pela Portarianº506/1987................................ 43 

Gráfico 1 – Cenário da Rede Federal……….…………………………………......... 16 

Quadro 1 – Documentos coletados para o trabalho….…………………………........ 26 

Quadro 2 – Composição das comissões dos campi/Elaboração da minuta do RI…... 28 

Quadro 3 - Composição da comissão instituída pela Portaria nº 626/2012................. 32 

Quadro 4 - Histórico de notícias relacionadas à implantação do C G dos campi no 

site do IFNMG............................................................................................................. 35 

Quadro 5 - Atas do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes............................ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

CEFET – Centro Federal de Educação Tecnológica 

CG – Conselho Gestor 

CIS/PCCTAE – Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos 

Administrativos em Educação 

COAGRI – Coordenação Nacional do ensino Agrícola 

CODIR – Colégio de Dirigentes 

CONSUP – Conselho Superior 

CPPD- Comissão Permanente de Pessoal Docente 

EAF – Escola Agrotécnica Federal 

IFNMG – Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

IF Sudeste MG – Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

MEC – Ministério da Educação e Cultura 

RG – Regimento Geral 

RI – Regimento Interno 

SETEC – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

UNED – Unidade de Ensino Descentralizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO.................................................................................................................. 10 

  

CAPÍTULO I - O CONTEXTO DE CRIAÇÃO EM ARAÇUAÍ DE UM CAMPUS 

DO INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS 

(IFNMG)................................................................................................. 13 

1 Breve histórico da Rede Federal de Educação Tecnológica........................................ 13 

2 O IFNMG – Campus Araçuaí........................................................................................ 17 

2.1 Discussão sobre a estrutura do IFNMG..................................................................... 19 

2.1.1 O processo de Institucionalização do IFNMG – Campus Araçuaí....................... 19 

2.1.2 Estatuto do IFNMG.................................................................................................. 21 

2.1.3 O Regimento Geral do IFNMG............................................................................... 22 

2.1.4 O RI dos campi e a regulamentação do Conselho Gestor...................................... 25 

2.1.4.1 Primeiro momento: comissões formadas em cada campus para elaboração da 

minuta do RI dos campi.......................................................................................... 27 

2.1.4.2 Segundo momento: comissão de elaboração da minuta do RI dos campi 

estabelecida pela Portaria nº 626/2012................................................................... 31 

  

CAPÍTULO II - A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A ESTRUTURA ORGANIZACIO-

NAL DA INSTITUIÇÃO ANTES E DEPOIS DA LEI 11.892/2008.... 37 

1 A participação colegiada................................................................................................. 37 

2 A estrutura organizacional da antiga EAF Salinas e CEFET Januária.................... 39 

3 Algumas mudanças na estrutura organizacional previstas na Lei 11.892/2008........ 44 

  

CAPÍTULO III– PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO GESTOR 

DO IFNMG/CAMPUS ARAÇUAÍ..................................................... 46 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................................ 54 

  

REFERÊNCIAS................................................................................................................. 57 

 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

Na década de 1980, com o processo de redemocratização e instituição do Estado 

democrático e promulgados seus fundamentos pela Constituição Federal de 1988, a gestão 

democrática foi estabelecida como princípio da educação pública no Brasil, regulamentada, a 

posteriori, pela Lei de diretrizes e Bases da Educação 9394/96. 

A gestão ocupa um lugar de centralidade nas instituições de ensino e seu 

desenvolvimento está ligado ao próprio desenvolvimento da instituição. Historicamente, as 

escolas brasileiras assumiram um modelo de gestão baseado na centralização das decisões na 

figura do diretor, sendo limitada a participação da comunidade escolar. 

Como resultado das lutas de vários setores da sociedade, com destaque para os 

educadores e movimentos sociais, a legislação e a implementação de políticas públicas 

buscaram transformar a visão sobre a gestão educacional, com a promoção de maior 

participação da comunidade escolar nas decisões através dos colegiados e da participação na 

escolha dos dirigentes da instituição. 

Os Institutos Federais foram criados a partir da unificação de antigas unidades de 

ensino de educação profissional através da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008. O 

campus Araçuaí faz parte do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), criado 

através da integração do Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Januária 

(CEFET-Januária) e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF-Salinas) e constituição 

de novos campi. Além disso, a referida lei prevê o Conselho Superior e o Colégio de 

Dirigentes como órgãos máximos da sua gestão, além de estabelecer o Estatuto da instituição 

como regulamento a ser construído com a participação da comunidade escolar. Logo, essa 

legislação não estabelece um órgão colegiado por campus, porém, possibilita aos IF, através 

de seu estatuto, estabelecer estrutura organizacional que se adapte à realidade de cada 

instituição. 

O presente trabalho objetivou compreender o processo de implantação do 

Conselho Gestor (CG) do campus do IFNMG em Araçuaí, como órgão colegiado de atuação 

consultiva e deliberativa dentro da instituição, e os caminhos percorridos pela comunidade 

escolar até a sua consolidação, de modo a possibilitar uma reflexão sobre os processos que 

demarcaram a sua construção. 

Ao ingressar no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), em agosto 

do ano de 2011, como servidora, o campus Araçuaí estava em fase de implantação e, apesar 
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de previsto no Regimento Geral (RG) do IFNMG, a implantação do Conselho Gestor (CG) do 

campus ocorreu somente em março de 2015. 

Esse estudo justifica-se, principalmente, porque a compreensão do processo de 

implantação do CG do campus possibilitará uma melhor percepção do alinhamento da gestão 

da instituição com os preceitos da gestão democrática preconizadas pela LDB nacional e 

servirá como fonte de informação sobre o processo de institucionalização do IFNMG. 

Considerando a grande variedade de registros produzidos pelo IFNMG, justifica-

se a escolha de uma metodologia qualitativa baseada na investigação documental através da 

análise de conteúdo, objetivando desvendar os mecanismos sociais que desencadearam a 

implantação do Conselho Gestor nos campi da instituição através da sua documentação 

produzida. 

Inicialmente, delimitou-se a busca de documentos produzidos pelo Conselho 

Superior e pelo Colégio de Dirigentes (atas de reuniões), pela importância desses registros na 

estrutura organizacional do IFNMG e que, por esse motivo, constituíram fontes importantes 

para o desenvolvimento do trabalho. Foram analisadas, ao todo, 32 atas do Conselho Superior 

e 53 atas do colégio de dirigentes. No entanto, a pré-análise desses documentos orientou 

novas buscas nas comissões de construção das minutas do RG do IFNMG e do RI do campus. 

Dessas comissões, foram analisadas 3 atas de fóruns de síntese, 5 relatos de reuniões, 1 ata de 

reunião no campus Arinos e 1 parecer jurídico. 

De maneira geral, o levantamento foi realizado através da busca de documentos 

oficiais no sítio institucional www.ifnmg.edu.br, pela solicitação formal junto aos presidentes 

das referidas comissões de elaboração das minutas dos Regimentos Geral e Interno dos campi, 

e por meio de e-mails coletivos públicos no sistema de correio eletrônico da instituição. 

A fase de seleção e coleta exigiu cuidados em relação ao acesso a documentos que 

se mostraram relevantes para a investigação. Por um lado, esse trabalho foi facilitado por sua 

disponibilidade ao público em geral, mas, por outro lado, muitas das reuniões de grande 

relevância para esse trabalho não foram registradas em atas, o que impossibilitou o acesso a 

algumas informações. 

Na leitura inicial do material coletado, buscou-se priorizar as atas de reuniões dos 

colegiados realizadas no período de implantação do CG do campus. Assim sendo, delimitou-

se a aprovação do RG do IFNMG, em janeiro de 2011 e a implantação do CG do campu,s em 

março de 2015 como período em que se assentou a análise documental. Pois, é no RG do 

IFNMG que o CG do campus é inicialmente previsto, e o primeiro CG dos campi do IFNMG 

foi implantado no campus Araçuaí em março de 2015. 

http://www.ifnmg.edu.br/
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Como metodologia de coletas dos dados, procedeu-se a identificação de todos os 

itens de pauta das atas selecionadas, buscando localizar indícios que levassem direta ou 

indiretamente ao assunto RG do IFNMG/RI do campus / Conselho Gestor e os demais 

indícios relacionados. 

Para a análise dos dados, identificaram-se e registraram-se em uma tabela de seis 

colunas, os seguintes itens: (1) número de ordem da reunião; (2) data da reunião; (3) unidades 

de contexto; (4) unidade de registro; (5) subcategorias e (6) categorias. Importa saber que as 

principais categorias identificadas foram: Regulamentação, participação, Legislação, 

tempestividade. Das 85 atas do Colégio de Dirigentes e Conselho Superior, foram 

identificadas somente 12 atas de reuniões abordando o assunto e dessas têm-se: 10 atas do 

colégio de Dirigentes e 2 do Conselho Superior. Considerando a abordagem qualitativa do 

trabalho, após a categorização, procedeu-se a interpretação das categorias. 

O trabalho está estruturado em três capítulos, sendo que no capítulo 1 apresenta-se 

uma contextualização da criação do IFNMG e do campus Araçuaí, apresentando-se, 

inicialmente, o histórico da Rede Federal de Educação Tecnológica, a reconfiguração da rede, 

através da Lei 11.892/2008 e, por fim, o processo de institucionalização do IFNMG, através 

da construção de seus regulamentos. O capítulo 2, expõe a discussão sobre a participação 

colegiada e aborda a estrutura organizacional das instituições de educação profissional antes e 

depois da Lei 11.892/2208. No Capítulo 3, apresenta-se a análise e interpretação dos dados 

levantados. 

As principais dificuldades apresentadas no desenvolvimento desse trabalho estão 

relacionadas com a estrutura das atas analisadas, pois, na maioria das vezes, não detalham as 

discussões ocorridas nas reuniões, limitando bastante a análise do documento. Outra 

dificuldade apresentada foi a falta de registro oficial de reuniões importantes relacionadas a 

implantação do CG, objeto da pesquisa.  
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CAPÍTULO I - O CONTEXTO DE CRIAÇÃO EM ARAÇUAÍ DE UM CAMPUS DO 

INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS (IFNMG) 

 

A contextualização histórica da criação do IFNMG, e consequentemente do 

campus Araçuaí é essencial para compreender o processo de implantação do seu Conselho 

Gestor. Sendo assim, para iniciar, no primeiro capítulo será apresentado o histórico da 

Educação Profissional e da Rede Federal de Educação Profissional no Brasil. Posteriormente, 

o histórico do IFNMG/campus Araçuaí e do processo de construção dos regulamentos da 

instituição. 

 

1 Breve histórico da Rede Federal de Educação Tecnológica 

 

Percebe-se, ao longo da história do desenvolvimento da educação profissional no 

Brasil, um vínculo indissociável com a história da industrialização do país, inicialmente 

tímida, devido ao perfil agrário exportador brasileiro, com a gradual intensificação de ofertas 

de cursos profissionalizantes, a partir da crescente modernização do país. As Instituições 

Federais, em períodos distintos de sua existência, atenderam a diferentes orientações de 

governos; tendo em comum a centralidade do mercado, a hegemonia do desenvolvimento 

industrial e um caráter pragmático e circunstancial para a educação profissional e tecnológica.  

O surgimento das escolas de formação para o trabalho está associado à oferta de 

instrução de ofícios para as classes “menos favorecidas”, podendo ser caracterizada como 

uma política de assistencialismo destinada às camadas da população marginalizada de “pobres 

e desvalidos”. Razão pela qual, segundo FONSECA (1961, p.68), “habituou-se o povo de 

nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada somente a elementos das mais baixas 

categorias sociais”. 

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil completou 106 

anos em 2015. A assinatura do Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, pelo então 

presidente Nilo Peçanha, criando inicialmente dezenove “Escolas de Aprendizes e Artífices”, 

de nível primário e gratuitas e subordinadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio é considerada como seu marco histórico. As Escolas de Aprendizes Artífices 

atendiam à tímida estrutura industrial brasileira daquela época e se apresentavam como um 

meio de controle social, uma vez que eram destinadas à instrução dos mendigos, surdos, ex-

escravos e demais indivíduos considerados de baixas categorias sociais. 
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O objetivo da educação profissional das Escolas de Aprendizes e Artífices pode 

ser extraído do preâmbulo do referido decreto, trazendo como sua missão a profissionalização 

para as camadas sociais menos favorecidas, como se pode ler: 

 

Considerando: que o aumento constante da população das cidades exige que se 

facilite às classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes 

da luta pela existência: que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo technico [sic] e 

intelectual, como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastará da 

ociosidade ignorante, escola do vício e do crime; que é um dos primeiros deveres do 

Governo da República formar cidadãos uteis à Nação. (BRASIL, 1909). 

 

Nessa mesma década, o ensino agrícola é organizado através do Decreto nº 8.319 

de 20 de outubro de 1910, e em 1918, o então presidente da república, Wenceslau Braz 

autoriza a criação de patronatos agrícolas através do Decreto nº 12.893, de 28 de Fevereiro de 

1918 que, semelhantemente às Escolas de Aprendizes e Artífices, tinham a missão de oferecer 

educação aos menores desvalidos, em um modelo de escola-fazenda, como pode ser 

observado em seu artigo: 

 

Art. 1º Fica autorizado o Ministro de Estado dos Negocios[sic] da Agricultura, 

Indústria e Commercio[sic] a crear[sic] nos postos zootechnicos[sic], fazendas-

modelo de criação, nucleos[sic] coloniaes[sic] e outros estabelecimentos do 

Ministério, patronatos agrícolas destinados a ministrar, além da instrucção[sic] 

primaria e cívica, noções práticas de agricultura, zootechnia[sic] e veterinária a 

menores desvalidos.(BRASIL, 1918). 

 

Entre 1930 e 1945, acentua-se o alinhamento dos objetivos das escolas 

profissionalizantes com os interesses do capital industrial, novo modelo, então, implantado no 

país, desencadeando ações governamentais focadas na formação de mão de obra qualificada a 

serviço dos novos estabelecimentos de produção. 

Em 1942, as Escolas de Aprendizes e Artífices são transformadas em Escolas 

Técnicas Industriais, passando a oferecer formação profissional equivalente ao ensino 

secundário. Os alunos da Educação Profissional adquirem o direito de ingressar no Ensino 

Superior após a conclusão do curso técnico.  

Em 1946, no ensino profissional agrícola, a exemplo do que ocorreu com várias 

modalidades de ensino, baixou-se o Decreto-lei n.9.613, de 20 de agosto de 1946, conhecida 

como Lei Orgânica do ensino agrícola que, dentre outras especificidades, estrutura os 

estabelecimentos de ensino agrícola em Escolas de Iniciação Agrícola, Escolas Agrícolas e 

Escolas Agrotécnicas, todas destinadas essencialmente à preparação profissional dos 

trabalhadores do campo, subordinadas ao Ministério da Agricultura. 
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Durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek (1956 – 1961), marcado 

pelo forte incentivo ao desenvolvimento industrial com a entrada do capital internacional, 

principalmente no setor automobilístico priorizado em seu Plano de Metas, surgiu uma grande 

demanda para a formação rápida de mão de obra qualificada, refletindo no investimento no 

desenvolvimento da educação profissional, com impacto direto nas Escolas Técnicas 

Industriais. Em 1959, as Escolas Técnicas Industriais foram transformadas em autarquias 

federais com autonomia didática e administrativa, passando a serem denominadas Escolas 

Técnicas Federais. 

Entre 1964 – 1985, o milagre econômico, a modernização à custa de 

endividamento, a influência tecnicista na educação, a urgência de formar técnicos e aumentar 

as matrículas constituem o cenário da educação profissional nesse período. A Lei nº 5.692, de 

11 de agosto de 1971, propôs as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus; com isso, 

todo o ensino de 2º grau foi compulsoriamente transformado em ensino técnico-profissional. 

Posteriormente, por força da Lei nº 6.545, de 1978, as Escolas Técnicas Federais do Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Paraná, foram transformadas em Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET). Essas instituições adquirem a competência de formar engenheiros de 

operação e tecnólogos. 

O processo de transformação gradativa das Escolas Técnicas Federais em 

CEFETs é denominado de “Cefetização”, o que ocorre a partir da promulgação da Lei nº 

8.948, de 08 de agosto de 1994, que criou o Sistema Nacional de Educação Tecnológica. A 

“Cefetização” se torna uma diretriz nacional e transforma gradativamente as Escolas Técnicas 

Federais em CEFETs, nos moldes das escolas do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Já a 

“Cefetização” das Escolas Agrotécnicas Federais, dependeria da avaliação de desempenho 

realizada pelo Ministério da Educação e do Desporto (MEC). 

A Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, através de seu artigo 47, altera o § 5° do 

artigo 3º da Lei nº 8948/94, gerando uma fase de estagnação na oferta de vagas e criação de 

unidades das escolas técnicas federais vinculadas às universidades, CEFETs e Escolas 

Agrotécnicas Federais, pois o § 5° do artigo 3º, estabelecia que a expansão da oferta de 

educação profissional, mediante a criação de novas unidades de ensino por parte da União, 

somente poderia ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito Federal, setor 

produtivo ou organizações não governamentais que seriam responsáveis pela manutenção e 

gestão dos novos estabelecimentos de ensino, o que na prática retirava a responsabilidade do 

Governo Federal em manter essas novas unidades. A concepção dos legisladores restringia a 

criação de novas unidades e algumas escolas que estavam em processo de criação foram 
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transformadas em unidades de ensino descentralizadas (UNEDs), vinculadas a outras 

autarquias, como universidades, mas sem autonomia financeira. Nenhuma nova escola foi 

criada até o ano de 2005, evidenciando a paralisação do processo de expansão da Rede 

Federal de Educação Tecnológica. 

Este cenário mudou quando criou-se com a Lei nº 11.195, de 2005, que deu nova 

redação ao citado § 5º do art. 3º da Lei nº 8.948/94, restaurando a responsabilidade do 

Governo Federal com a manutenção das novas escolas, iniciando uma nova fase de expansão 

na Rede Federal de Educação Tecnológica. 

Nota-se, assim, que o período entre 1909 e 2002
1
 foi marcado por profundas 

transformações, intimamente atreladas aos momentos históricos do país, ao contexto político e 

ao perfil econômico de cada época, por vezes, de expansão, mas também de estagnação, como 

a imposta pela Lei nº 8.948, de 1994. A retomada do crescimento da Rede Federal de 

Educação Tecnológica ocorreu com a criação do Plano de Expansão da Rede Federal (2003 - 

2010) dividida em Fases I, II e III
2
. Assim, ao final de 2014 havia 562 unidades em todo 

território nacional. 

 

Gráfico 1 – Cenário da Rede Federal 

 

Fonte: http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal  

                                                           
1
 Delimita-se o ano de 2002 pois, em 2003 iniciou-se o plano de expansão da Rede Federal de Educação 

Tecnológica 
2
 A partir do ano de 2003, o Governo Lula iniciou um plano estruturante de expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica. A Fase I do plano compreendeu a construção de 64 novas Unidades de 

Ensino para somar às 140 que já existiam. Concomitante a isso, o Ministério da Educação logo deu início à 

Fase II do projeto, para a implantação de mais 150 novas Escolas, totalizando, até 2010, a meta de 354 

instituições. A Fase III ocorreu entre 2010 e 2014 com mais 208 unidades. 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal#_blank
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Esse cenário de expansão foi consolidado pela promulgação da Lei nº 11.892, de 

29 de dezembro de 2008, que instituiu formalmente a Rede Federal de Educação Profissional, 

Cientifica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

Com essa lei, a Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica 

passou a se constituir pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia recém-

criados, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (antigo CEFET–PR), pelos Centros 

Federais de Educação Tecnológica Celso Sucrow da Fonseca – CEFET-RJ e Minas Gerais – 

CEFET-MG e pelas Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades. Os Institutos Federais 

especificamente, segundo a Lei nº 11.892, de 2008, são instituições de educação superior, 

básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas. Além disso, tal lei 

previu a equiparação dos Institutos Federais às Universidades, para efeito da incidência das 

disposições que definem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 

educação superior e deu autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área de 

atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante 

autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a 

legislação específica. Os Institutos Federais foram criados mediante a integração de CEFETs, 

Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais pré-existentes, e a transformação 

dessas antigas unidades em campi das recém-criadas instituições. 

 

2 O IFNMG – Campus Araçuaí 

 

O IFNMG foi criado em 29 de dezembro de 2008, pela Lei nº 11.892, mediante 

integração do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Januária e da Escola 

Agrotécnica Federal (EAF) de Salinas. Segundo o Relatório de Gestão/IFNMG – 2010, o 

IFNMG contou inicialmente, em sua estrutura, com os Campi Januária e Salinas, à ocasião já 

em funcionamento, com a Reitoria instalada em Montes Claros, pelo Campus Arinos, cujas 

atividades iniciaram em 2009; pelo Campus Araçuaí, em atividade a partir do início de 2010; 

e pelos Campi Almenara, Montes Claros e Pirapora, que iniciaram suas atividades no segundo 

semestre do mesmo ano. 

De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional/2009-2013 do IFNMG 

(PDI 2009-1013), o CEFET Januária e a EAF de Salinas começaram a construir sua história 
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na metade do século passado, como escolas voltadas para atender as populações rurais pobres, 

preferencialmente agricultor familiar, o que remonta à origem da Rede Federal de Educação 

Profissional em 1909, como Escolas de Aprendizes e Artífices, criadas pelo presidente Nilo 

Peçanha. Ao longo da história, ambas as instituições, de origem agrícola, sofreram alterações 

de nomenclaturas, passando de Escola Agrícola a Colégio Agrícola, e, posteriormente, à 

Escola Agrotécnica Federal, sendo que a Escola Agrotécnica Federal de Januária, em 2002, 

por Decreto Presidencial, foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Januária - CEFET - Januária, assim denominado até o advento da Lei nº11.892/2008 que 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.  

O Campus Araçuaí foi projetado no ano de 2007 quando, através do Edital de 

Chamada Pública MEC/SETEC nº 001/2007, de 24 de abril de 2007, o Ministério da 

Educação e do Desporto (MEC) acolheu propostas de apoio à implantação de 150 novas 

instituições federais de educação tecnológica, no âmbito do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Tecnológica – Fase II. Inicialmente, essa unidade era uma UNED 

(Unidade Descentralizada) pertencente ao antigo CEFET - Rio Pomba, que posteriormente 

passou a compor o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas 

Gerais – (IFSudeste) conforme informações obtidas no Plano Desenvolvimento Institucional - 

IF Sudeste/ 2008 e no Site do IFNMG. 

A pedra fundamental foi lançada no terreno para a construção do IFNMG – 

Campus Araçuaí em setembro de 2008, mas sua criação oficial foi através da Lei nº 11.892, 

de 29 de dezembro de 2008. Por causa da distância territorial, foi desvinculado do IFSudeste e 

integrado ao IFNMG de acordo com a Portaria MEC nº 4, de 6 de janeiro de 2009. 
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Figura 1 – Lançamento da pedra fundamental do campus Araçuaí 

Fonte:www.reginaldolopes.com.br 

 

2.1 Discussão sobre a estrutura do IFNMG 

 

O IFNMG é uma instituição de Ensino Superior, Básico e Profissional, 

multicampi, descentralizada, com área de abrangência constituída de 167 municípios com 

extensão territorial distribuída entre o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do 

Mucuri e o Vale do Urucuia. 

A Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, previu a criação do Conselho Superior, de caráter consultivo e 

deliberativo e o Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, como instâncias colegiadas 

máximas da Instituição, sendo o Conselho Superior, composto por representantes de todos os 

segmentos da comunidade escolar e sociedade civil e o Colégio de Dirigentes composto pelos 

Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. 

 

2.1.1 O processo de Institucionalização do IFNMG – Campus Araçuaí 

 

Todos os Institutos Federais, criados a partir da Lei nº 11.892/2008, iniciaram, 

então, um processo importante e desafiador de institucionalização. Desafiador, pois foram 

originados da junção de instituições antigas, já consolidadas e com regimentos próprios. 

No caso do IFNMG, o desafio era, e ainda é, a reconstrução do perfil 

organizacional construído historicamente, a partir das várias transformações sofridas pela 
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Rede Federal de Educação Profissional, de escolas atuantes, cada uma em sua microrregião, 

como era o caso da EAF de Salinas e do CEFET de Januária, para sua adaptação a nova 

configuração dada pela Lei nº 11.892, com unidades distribuídas entre o norte de Minas 

Gerais, o Vale do Urucuia, o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri, com características 

regionais distintas. 

A própria lei de Criação dos Institutos Federais forneceu os caminhos a serem 

seguidos para o processo de institucionalização dessas novas escolas. Em relação à estrutura 

organizacional de todos os Institutos Federais, a Lei nº 11.892/2008, em seu Art. 9º, 

determina que cada Instituto Federal seja organizado em estrutura multicampi, com proposta 

orçamentária anual identificada para cada campus e reitoria, exceto no que diz respeito a 

pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Esse artigo mostra uma diferença 

importante dos Institutos Federais em relação às Universidades, pois, diferente dessas, a 

proposta orçamentária é construída no campus, sendo o diretor-geral de cada campus o 

ordenador de despesas.  

A referida lei, em seu Art. 10 previu o Conselho Superior e o Colégio de 

Dirigentes como órgãos máximos da administração do IFNMG e a constituição desses órgãos 

colegiados máximos da recém-criada instituição, conforme apresentado: 

 

§ 1o As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão 

exercidas pelo Reitor do Instituto Federal. 

§ 2o O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, 

pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o 

Instituto Federal. 

§ 3o O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por 

representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, 

dos egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do 

Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária 

dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. 

§ 4o O estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e 

as normas de funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. 

(BRASIL, 2008). 

 

No entanto, o Colégio de Dirigentes e Conselho Superior são colegiados 

responsáveis pela administração de toda a instituição. A referida lei não prevê órgãos 

colegiados para os campi, mas dá autonomia para cada instituição de constituí-los. 

O Conselho Gestor dos campi é regulamentado no Regimento Geral do IFNMG e 

suas atribuições regulamentadas no Regimento Interno dos campi. O presente trabalho propõe 

investigar se a implantação do Conselho Gestor no IFNMG / Campus Araçuaí pode ser 

considerada uma conquista da comunidade escolar ou um mero cumprimento do regimental.. 
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2.1.2 Estatuto do IFNMG 

 

O Estatuto do IFNMG, conforme informação disponível no site 

www.ifnmg.edu.br, foi construído e entregue no prazo estabelecido em Lei: 

 

Art. 1º Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas 

Gerais, instituição criada nos termos da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 

vinculado ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica de autarquia, sendo 

detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar. (IFNMG, 2013). 

 

 

Esse estatuto estabelece como instrumentos normativos os documentos na 

seguinte ordem: o Estatuto, o RG do IFNMG, as Resoluções do Conselho Superior e os Atos 

da Reitoria que, junto à Lei nº 11.892/2008 e as demais legislações federais, regerão as ações 

do IFNMG. 

O Estatuto é o primeiro documento construído após a adesão da EAF-Salinas e do 

CEFET – Januária à chamada pública para unificação e transformação em Instituto Federal, 

sendo o pontapé inicial para o processo de institucionalização necessário à nova instituição. 

Nele são descritas as atribuições e normas de funcionamento do Conselho Superior em seus 

artigos 8º e 9º, e do Colégio de Dirigentes, nos seus artigos 10 e 11.  

O Conselho Superior é descrito como órgão máximo do IFNMG, com caráter 

consultivo e deliberativo, composto pelo reitor como presidente, por representantes dos 

docentes, técnicos administrativos, discentes, alunos egressos, diretores-gerais dos campi, 

todos eleitos por seus pares, além de representantes da sociedade civil organizada, indicados 

por entidades patronais, de trabalhadores e empresas do setor público e/ou privado. 

Já o Colégio de Dirigentes é descrito como órgão de apoio ao processo decisório 

da Reitoria, de caráter apenas consultivo, composto pelo reitor como presidente, pró-reitores e 

diretores-gerais dos campi.  

Essas diferenças na composição de cada colegiado, principalmente no que diz 

respeito à composição e competência leva-nos a inferir que o Conselho Superior tem o papel 

de consolidar a participação, mesmo que seja de forma representativa de toda a comunidade 

escolar do IFNMG, uma vez que nesse órgão as principais ações da instituição devem ser 

apreciadas e deliberadas. 

Outra diferença entre os dois órgãos, está relacionada ao funcionamento de cada 

colegiado, especificamente no que diz respeito à periodicidade das reuniões. Segundo este 

estatuto, o Conselho Superior deve se reunir, ordinariamente, a cada dois meses e, 
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extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. Já o Colégio de Dirigentes deve se reunir ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. Logo, tem-se o dobro de reuniões previstas para o Colégio de Dirigentes em 

relação ao número de reuniões previstas para o Conselho Superior, o que pode conferir a esse 

colegiado uma maior importância dentro da instituição, já que seus membros tomam 

conhecimento dos assuntos relacionados à instituição com maior frequência e têm mais 

oportunidade de discuti-las. 

É importante salientar que, nesse documento, em seu artigo 3º, a gestão 

democrática é estabelecida como um dos basilares princípios norteadores da instituição 

recém-criada, junto a outros princípios tão importantes como a justiça social, a equidade, a 

cidadania, a ética, a preservação do meio ambiente e a transparência, assunto que será 

discutido no Capítulo II. 

O Estatuto também determina que a descrição da estrutura organizacional do 

IFNMG e as atribuições de seus dirigentes devem ser estabelecidas no Regimento Geral(RG) 

da instituição. 

 

2.1.3 O Regimento Geral do IFNMG 

 

O RG do IFNMG, publicado no Diário Oficial da União em cinco de janeiro de 

2011, foi construído a partir da constituição de comissão própria, com representantes dos 

campi e da reitoria. 

Segundo o Estatuto do IFNMG, a elaboração do RG deve garantir a participação 

de representantes da sociedade civil e comunidade acadêmica. O RG é o conjunto de normas 

que disciplinam a organização, as competências e o funcionamento das instâncias 

deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do IFNMG, com o objetivo de 

complementar e normatizar as disposições estatutárias, bem como estabelecer as relações 

entre os órgãos da Instituição. A garantia da participação da comunidade escolar na 

elaboração desse regimento é condição indispensável para imprimir o viés democrático ao 

documento, como discutido por Hora: 

 

Como instrumento de organização administrativa e pedagógica, o Regimento 

Escolar deve expressar o estágio da consciência da comunidade onde está sendo 

aplicado. Deverá portanto, ser a fiel expressão de uma escola livre e democrática a 

interesses da maioria da população, como requer a sociedade atual. Como tal, deve 

surgir da discussão e da participação consciente de todos os segmentos da escola e 
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assim ser legitimado, deixando de ser um documento nascido de imposições legais. 

(HORA, 2012, p. 49) 

 

Segundo o RG, os órgãos colegiados exercem papel central na gestão do IFNMG, 

ao lado da Reitoria e da Direção Geral dos campi, apoiados numa estrutura organizacional que 

define a integração e a articulação dos diversos órgãos situados em cada nível. 

No documento, estão descritos os órgãos colegiados superiores do IFNMG, a 

saber: 

 

Art. 3º Os órgãos colegiados superiores do IFNMG são: 

I - Conselho Superior; 

II - Colégio de Dirigentes; 

III - Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão; 

IV - Conselho Gestor do Campus. (IFNMG, 2013). 

 

Destaca-se, nesse artigo, a instituição do Conselho Gestor (CG) do campus como 

órgão consultivo e deliberativo dos campi do IFNMG, cuja implantação é objeto de estudo 

dessa pesquisa.  

No modelo de gestão descentralizada dos Institutos Federais, normatizado pelo 

artigo 9º da Lei nº 11.982/2008, o campus, apesar de ser um órgão que constitui uma única 

autarquia junto aos demais campi, é responsável pela construção de sua matriz orçamentária, 

pela escolha dos cursos que oferecerá, pela construção do seu calendário, pela compreensão 

dos arranjos produtivos locais e regionais e elaboração de políticas de inserção e capacitação 

nesses arranjos, dentre várias outras atribuições. Nesse modelo, um espaço colegiado de 

participação, de representação paritária e deliberativa, é primordial e indispensável ao 

cumprimento do princípio legal da gestão democrática estabelecido no artigo 14, inciso II, da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e no estatuto da instituição, garantindo a 

participação de forma representativa da comunidade na gestão escolar. 

Para Libâneo (2015, p. 89) “a participação é o principal meio de assegurar a 

gestão democrática da escola, possibilitando o envolvimento dos profissionais e usuários no 

processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar”. Dentre as várias 

formas de participação em processos de gestão, a participação colegiada, já se encontra 

institucionalizada nas organizações sociais, em especial, nas educacionais por força do art. 14 

da LDB, que remete aos sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática. 

Ademais, conforme Luck, 
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A representação é considerada como uma forma significativa de participação: nossas 

ideias, nossas expectativas, nossos valores, nossos direitos são manifestados e 

levados em consideração por meio de um representante acolhido como pessoa capaz 

de traduzi-los em um contexto organizado para esse fim. Essa concepção é 

necessária em grupos sociais grandes que não permitem a participação direta de 

todos, e se efetiva pela instituição de organizações formais em que o caráter 

representativo é garantido pelo voto. (LUCK, 2013, p. 41). 

 

Cabe esclarecer que a participação, como caminho para a democratização da 

escola, não se resume ao ambiente colegiado e, embora sua importância seja um consenso, a 

existência de órgãos colegiados numa instituição escolar não é suficiente, tampouco é garantia 

de que a gestão escolar será participativa e que promoverá uma transformação das relações 

sociais da escola. Luck (2013) defende que:  

 

A democratização efetiva da educação é promovida não apenas pela democratização 

da gestão, conforme definida pela Constituição e pela LDB. O fundamental dessa 

democratização é o processo educacional e o ambiente escolar serem marcados pela 

mais alta qualidade, a fim de que todos que buscam a educação desenvolvam os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias para que possam participar, de 

modo efetivo e consciente, da construção do tecido da sociedade, com qualidade de 

vida e desenvolvendo condições para o exercício da cidadania. (LUCK, 2013, p. 27) 

 

De todo modo, os colegiados escolares detêm grande importância no contexto 

escolar. Eles são uma conquista histórica do processo de redemocratização da década de 1980 

através do engajamento dos movimentos populares pela democratização da escola. Além 

disso, mesmo que de forma representativa, possibilitam o envolvimento de todos os 

segmentos que compõem a comunidade escolar nos assuntos pertinentes à gestão escolar. 

Segundo Hora (2012. p. 52), a criação do Conselho Escolar torna-se fundamental, pois o 

processo de discussão nas comunidades escolares implanta a ação conjunta com a 

corresponsabilidade de todos no processo educativo.  

Sendo assim, compreende-se que a implantação de órgãos colegiados nas 

instituições escolares não pode ser considerada um fim em si mesmo, muito menos o único, 

ou mesmo o melhor caminho para a democratização do espaço e da gestão escolar. No 

entanto, são órgãos indispensáveis na institucionalização da participação de todos os 

segmentos da escola, constituindo-se em um potencial meio para a promoção da gestão 

democrática. 

Quando se relaciona a Lei nº 11.892/2008 e o RG do IFNMG, constata-se que o 

Conselho Gestor não está previsto na referida lei, tendo sido regulamentado no IFNMG pelo 

seu RG. Se considerarmos a estrutura multi campi dos Institutos Federais, notaremos também 

o fato de que cada campus, apesar de ser uma unidade que constitui uma autarquia junto aos 
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demais campi do IFNMG, é responsável por sua gestão, e que o Conselho Superior como o 

Colégio de Dirigentes são órgãos colegiados de consulta e deliberação de todo o IFNMG, 

situados na Reitoria. Assim, a existência de um órgão colegiado, consultivo e deliberativo em 

cada campus é indispensável à consolidação do princípio da gestão democrática na instituição 

como um todo. 

Nesse sentido, o entendimento da comunidade escolar, quanto à necessidade do 

Conselho Gestor do campus demonstra o anseio de participação dessa comunidade e da 

importância desse espaço como possibilidade de democratização da gestão escolar. 

Além dos órgãos colegiados citados acima, a administração do IFNMG, por meio 

do RG institui o Comitê de Administração, o Comitê de Ensino, o Comitê de Extensão e o 

Comitê de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação como órgãos de apoio à gestão. 

A partir da publicação do RG do IFNMG, a Reitoria e os campi contavam com o 

prazo de 120 dias, prorrogável por igual período para construírem seu Regimento Interno dos 

campi (RI), e descritas as normas referentes aos campi do IFNMG. 

 

2.1.4 O RI dos campi e a regulamentação do Conselho Gestor 

 

Conforme se pode ler no próprio documento: 

 

Art. 1º O Regimento Interno é o conjunto de normas que disciplinam a organização, 

as competências e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, 

administrativas e acadêmicas dos Campi, e tem por objetivo complementar as 

disposições do Estatuto e do Regimento Geral do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais – IFNMG.(IFNMG, 2013). 

 

A análise do processo de construção do RI dos campi do IFNMG é muito 

importante para a compreensão da implantação do Conselho Gestor do campus, uma vez que, 

no RI foram descritas e consolidadas as normas de funcionamento, bem como a composição e 

forma de escolha dos componentes desse conselho. 

Esse processo foi bastante prolongado, considerando-se o prazo de 120 dias, 

inicialmente, estabelecido, pois, teve início com a publicação do RG do IFNMG, no dia 05 de 

janeiro de 2011, e até a conclusão com sua aprovação na décima nona reunião do Conselho 

Superior, que ocorreu no dia 31 de outubro de 2013, somaram quase mil dias desde a 

publicação do RG do IFNMG. 
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Para compreendê-lo, realizou-se um levantamento dos documentos produzidos, ao 

longo de todo o processo, mantendo o foco na implantação do Conselho Gestor dos campi. Os 

documentos coletados estão descritos na tabela a seguir: 

 

Quadro 1 - Documentos coletados para o trabalho 
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A leitura dos documentos coletados subsidiou a análise sobre o processo de 

construção do RI e consequentemente trouxe alguns esclarecimentos sobre a implantação do 

Conselho Gestor nos campi. O processo de construção do RI pode ser dividido em dois 

momentos, que serão descritos nas seções subsequentes. 

 

2.1.4.1 Primeiro momento: comissões formadas em cada campus para elaboração da minuta 

do RI dos campi 

 

O RG do IFNMG foi aprovado através da Resolução do Conselho Superior nº 16, 

de 19 de novembro de 2010. Essa mesma resolução dispõe, em seu artigo 2º, do prazo de 120 

dias (prorrogável por igual período), a partir da sua publicação no Diário Oficial da União, 

ocorrida no dia 11 de Janeiro de 2011, para que Reitoria e os campi elaborassem ou 

adequassem seus respectivos regimentos internos. Para atender essa demanda, cada campus 

criou uma comissão para a construção de seu RI.  

O trabalho contou inicialmente com uma minuta base, aprovada no Conselho 

Superior, servindo de norte para a elaboração do documento. Cada comissão trabalhou a 

proposta de minuta no seu campus. Com o objetivo de consolidar o trabalho das comissões 

dos campi, foram realizados três Fóruns de Síntese na Reitoria com um representante de cada 

comissão. O primeiro fórum ocorreu no dia dezenove de maio de 2011, o segundo no dia 

vinte e oito de junho de 2011 e o terceiro no dia onze de agosto de 2011, e suas atas foram 

disponibilizadas para o presente trabalho e utilizadas para análise do trabalho dessas 

comissões. 

Considerando a participação representativa como um dos focos do deste trabalho, 

construiu-se, para fim de análise, o quadro abaixo, com a composição das comissões formadas 

em cada campus:  
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Quadro 2 - Composição das comissões dos campi/Elaboração da minuta do RI 

 

Fonte: site do IFNMG 

 

Ao analisar a composição das comissões de elaboração da minuta do RI dos 

campi, observa-se a existência de diferentes formas de distribuir a representação das 

categorias envolvidas (docentes, discentes, técnicos administrativos) e que não houve 

nenhuma distribuição paritária entre elas. Percebe-se por exemplo, que, com exceção da 

comissão do campus Januária, todas possuem maior quantidade de técnicos administrativos 

do que docentes. Outra observação importante diz respeito à representação de pais de alunos, 

discentes e sociedade civil. Nenhuma das comissões contou com representantes de pais de 

alunos e representantes da sociedade civil e, apenas a comissão do campus Januária contou 

com um representante discente.  

Para efeito de garantia da participação na construção do RI dos campi, a 

constituição da comissão de elaboração deste documento deve considerar o que é entendido 

como comunidade acadêmica. Segundo o Estatuto do IFNMG, a comunidade acadêmica é 

formada pelos técnicos administrativos, docentes e discentes. A falta de paridade entre os 

representantes dessa comunidade, ou mesmo a inexistência de representação de algum desses 

segmentos pode imprimir no documento um desequilíbrio de forças de atuação, 

comprometendo o princípio democrático em que é balizado.  

Não se trata, aqui, de condenar previamente o documento por causa da 

composição das comissões responsáveis por sua elaboração, uma vez que, não é possível 

inferir através dessas portarias, o motivo dessa formação. Trata-se somente de chamar atenção 
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para a importância dessa participação e para a ausência de representantes da comunidade 

escolar, nessa construção. 

Ao realizar uma leitura geral das atas dos Fóruns de Síntese, focou-se nos trechos 

que tratavam especificamente do Conselho Gestor, com o intuito de compreender a 

importância dada pelas comissões na implantação desse colegiado. De maneira geral, a leitura 

das atas desses fóruns revelou uma preocupação dos integrantes da comissão na garantia da 

participação de toda a comunidade escolar nos espaços de decisão da instituição.  

Em relação aos representantes discentes no Conselho Gestor, o trecho entre as 

linhas 28 e 30 da ata do I Fórum de Síntese das comissões de construção do RI dos campi 

descreve que “no art. 7º, inciso VIII, ficou acordado que seria inserido o termo: dois 

representantes discentes: um do ensino técnico e outro do ensino superior para garantir mais 

representatividade a esse grupo”. Para compreender o fragmento, é necessário saber que o 

IFNMG oferece cursos de níveis técnicos nas modalidades integradas ao ensino médio e 

concomitante/subsequente ao ensino médio, e cursos de nível superior. O trecho descrito 

acima demonstra a preocupação das comissões em garantir a participação de representantes 

discentes das duas modalidades de ensino, assegurando através do RI uma composição do 

Conselho Gestor que previsse um representante discente de cada modalidade de ensino. 

Nessa mesma ata, percebeu-se também uma preocupação da comissão em garantir 

a autonomia do Conselho Gestor do campus: 

 

No art. 10, foi discutida a autonomia do Conselho Gestor do Campus em relação a 

sua competência para deliberar, sob pena de acontecer o que vem ocorrendo com o 

Colégio de Dirigentes, o qual atualmente está tratando sobre muitas demandas que 

deveriam ser discutidas na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão. O representante 

do Campus Salinas, enfatizou que o Conselho Gestor precisa ter uma maior 

autonomia para tomada de decisões nos campi. (IFNMG. I Fórum de Síntese das 

comissões do RI. Ata da reunião no dia 19 de maio de 2011, linhas 30-35). 

 

Considerando-se a comparação feita com o Colégio de Dirigentes, que possui 

competência apenas consultiva, percebe-se através da fala de um integrante o entendimento da 

comissão de que o Conselho Gestor deve ser autônomo. Essa autonomia é definida como a 

competência de deliberar sobre as questões do campus. 

Ainda na mesma ata, discutiu-se sobre a Auditoria Interna do campus e sua 

ligação com o Conselho Gestor: 
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Professor X
3
 enfatizou sobre a Auditoria Interna do Campus. Segundo ele, o referido 

órgão está ligado ao Conselho Gestor, o que dá uma liberdade maior para suas 

ações. O professor Y enfatizou que essa auditoria é preventiva. De modo geral, serve 

para evitar falhas dos gestores. Se detectadas, deve o auditor atuar, tentar corrigi-las, 

a fim de que quando haja uma fiscalização da CGU, a situação do campus esteja de 

acordo com as recomendações. (IFNMG. I Fórum de Síntese das comissões do RI. 

Ata da reunião no dia 19 de maio de 2011, linhas 38-41) 

 

Percebe-se o entendimento da comissão de que estando a Auditoria Interna do 

Campus ligada diretamente ao Conselho Gestor traria mais liberdade de atuação, uma vez que 

o escopo desse órgão é auditar as ações dos gestores.  

Já no segundo Fórum de Síntese das minutas do RI, em relação ao funcionamento 

do Conselho Gestor do campus mencionou-se que: 

 

O representante do campus Montes Claros destacou que as normas de 

funcionamento do Conselho Gestor, previstas nos artigos 8º, 9º e 10º, não 

contemplam adequadamente as atribuições e funcionamento do Conselho. O 

representante de Almenara sugeriu que fosse inserido no texto do artigo 8º, a 

previsão de que essas normas fossem estabelecidas em regulamento próprio. 

(IFNMG. II Fórum de Síntese das comissões do RI. Ata da reunião no dia 28 de 

junho de 2011, linhas 63-67). 

 

Observa-se uma preocupação da comissão com o detalhamento das normas de 

funcionamento do Conselho Gestor, demonstrando mais uma vez o reconhecimento da 

comissão quanto à importância desse órgão colegiado e sua implantação nos campi.  

Já no III Fórum de Síntese, não houve discussão específica sobre o Conselho 

Gestor, sendo que nessa reunião, levantou-se a necessidade de se apresentar os documentos 

finais para apreciação junto à Procuradoria Federal, antes de ser apresentado ao Conselho 

Superior do IFNMG. 

Finalizados os trabalhos das comissões, entre os meses de dezembro de 2011 e 

junho de 2012, cada campus encaminhou sua minuta de RI para Procuradoria Federal junto ao 

IFNMG para serem submetidas à apreciação, com exceção do campus Salinas, que não 

realizou, então, o encaminhamento.  

Apesar de todo o esforço realizado pelas comissões dos campi na construção do 

documento, todas as minutas receberam parecer de não recomendação, pois, segundo o ofício 

342/2012, expedido pela Procuradoria Federal Junto o IFNMG: 

 

Deve-se dizer que, de uma forma geral, os regimentos foram elaborados partindo-se 

da premissa equivocada de que cada campus seria uma unidade autônoma, 

totalmente distinta das demais, cada qual com sua autonomia administrativa e 

                                                           
3
 Os nomes dos professores foram omitidos para preservar suas identidades. 
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didático-pedagógica, razão pela qual, segundo se entendeu, deveriam elaborar seus 

regimentos de forma a atender suas peculiaridades. (AGU. PGF. Procuradoria 

Federal Junto ao IFNMG. Parecer da Procuradoria Federal, 20 de junho 2012). 

 

O documento explica que o IFNMG constitui uma única autarquia, que os campi 

são órgãos que compõem essa autarquia, e que assuntos gerais que dizem respeitos aos campi 

devem ser tratados de maneira uniforme. A Procuradoria recomendou a constituição de grupo 

de trabalho (se possível com representação de todos os campi e da reitoria) para proceder ao 

estudo da legislação referente à criação e estruturação do IFNMG, a fim de se identificar as 

matérias comuns a todos os campi e aquelas específicas de cada um, de forma a deslocar as 

matérias comuns para o RG. 

 

2.1.4.2 Segundo momento: comissão de elaboração da minuta do RI dos campi estabelecida 

pela Portaria nº 626/2012 

 

Após o resultado da análise da procuradoria Federal junto ao IFNMG, foi criada 

uma nova comissão com a expedição da Portaria nº 626, de 27 de novembro de 2012, 

responsável pela adequação dos Regimentos Internos do IFNMG e, como recomendado pela 

Procuradoria Federal, composta por um representante de cada campus, um representante de 

cada Pró-reitoria e um representante da Diretoria de Gestão de Pessoas. Para melhor 

compreender essa comissão, construiu-se uma tabela descrevendo cada integrante, de maneira 

semelhante ao realizado com a primeira comissão. 
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Quadro 3 - Composição da comissão instituída pela Portaria nº 626/2012 

 

Fonte: site do IFNMG 

 

Nota-se na composição dessa comissão a presença de oito professores e cinco 

técnicos(as) administrativos(as). Essa composição cumpriu rigorosamente a sugestão da 

Procuradoria Federal, que não previa a inclusão de discentes, pais de alunos e comunidade 

externa. 

A comissão teve o prazo de 120 dias para a conclusão dos trabalhos, mas seu 

prazo foi prorrogado por mais 60 dias, através da Portaria nº 363/2013. Conforme e-mail 

produzido e enviado pela presidência da comissão aos seus membros, em relação ao RI dos 

campi, a procuradoria orientou que “deveria uniformizar a composição, pois havia 

divergências nos regimentos apresentados”. A comissão trabalhou com o objetivo de garantir 

a uniformidade no que diz respeito aos procedimentos, ações, hierarquia da instituição, etc. 

Para tanto, trabalhou de forma conjunta com seus membros. Uma das condutas solicitadas e 

observadas nesses e-mails foi a de “ouvir os envolvidos de cada seção/setor/diretoria/outro, 

para que cada um identifique as atividades essenciais de seu setor”. 
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O documento construído foi disponibilizado no canal “Participe” (Sistema de 

consulta pública do IFNMG), para que a comunidade escolar apresentasse sugestões. Além 

disso, foi apreciada pela Procuradoria Federal junto ao IFNMG, recebendo o parecer de 

recomendável. 

Logo após a conclusão dos trabalhos da comissão, a minuta proposta do RI dos 

campi foi apreciada no Colégio de Dirigentes no dia 29 de agosto de 2013 e, nessa ocasião, 

ensejou-se uma discussão naquele colegiado sobre a necessidade de instituir o Conselho 

Gestor nos campi. Para esclarecimento das dúvidas levantadas nessa reunião, o Colégio de 

Dirigentes deliberou uma consulta nos campi que, conforme Ofício Circular 

nº236/2013/REITORIA/IFNMG, levantasse os seguintes questionamentos:  

 

a) Se efetivamente há a necessidade de criação do Conselho Gestor do campus; 

b) Se algumas das atribuições definidas na Minuta do RI estão conflitantes com as 

atribuições específicas do Conselho Gestor. 

c) Se a composição do Conselho Gestor definidas na minuta do RI atendem as 

necessidades deste colegiado. E ainda, se os representantes discentes, técnicos 

administrativos, docentes precisam ser necessariamente eleitos ou poderiam ser 

respectivamente os representantes do Grêmio e/ou diretório acadêmico, 

representantes da Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos 

Técnicos Administrativos em educação(CIS/PCCTAE) e da Comissão Permanente 

de Pessoal Docente (CPPD) do campus. (Ofício Circular nº 236/2013. Reitoria. 

IFNMG). 

 

A comissão, através de seus representantes, realizou uma reunião em seus campi, 

com a finalidade de responder as indagações colocadas no Ofício Circular 

nº236/2013/REITORIA/IFNMG. Os seis relatos das reuniões, disponibilizados pela comissão 

demonstraram que todos os campi reconheciam o Conselho Gestor como órgão colegiado 

indispensável ao campus, que não há sobreposição de atribuições entre o conselho Gestor e o 

Conselho Superior, além de entenderem que há a necessidade de eleição para seus 

representantes. O campus Arinos, por exemplo, apontou que: 

 

O Conselho Gestor é fundamental dentro do campus para tomar decisões 

democráticas devido à presença de representantes de todos os seguimentos 

envolvidos na comunidade escolar e que suas atribuições, apesar de semelhantes ao 

Conselho Superior, não estão sobrepostas e que devem permanecer as eleições dos 

membros, visto que é importante que outros servidores participem independente de 

comporem outros órgãos.(Relato de reunião, Arinos 22/10/2013) 

 

Esse é o entendimento de todos os relatos analisados, mostrando que necessidade 

da implantação do Conselho Gestor é consenso nas comunidades escolares dos campi do 

IFNMG. Alguns relatos, especificamente dos campi Almenara e Januária chamam a atenção 
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por enfatizarem que o Conselho Gestor já estava regulamentado no RG do IFNMG, como o 

campus Almenara: 

 

Na verdade não há o que se questionar sobre a existência ou não do Conselho Gestor 

uma vez que não se configura como uma opção e sim em atendimento ao RG do 

IFNMG e que o momento oportuno para a discussão sobre a necessidade do 

Conselho Gestor do campus foi na criação do RG. (Relato de reunião, Almenara) 

 

De maneira geral, os relatos demonstram que os campi legitimaram mais uma vez 

a necessidade da implantação do Conselho Gestor em cada campus, dado que o referido 

conselho surge na construção coletiva dos Regimentos Internos dos campi, o que ficou 

demonstrado nos documentos produzidos pelas comissões, e reafirmado em consulta após sua 

necessidade ser questionada no Colégio de Dirigentes.  

Além dos relatos apresentados, foi disponibilizada pelo(a) representante do 

campus Arinos na comissão de elaboração do RI, a ata da reunião realizada naquele campus 

com a principal pauta de responder o Ofício Circular nº 236/2013. Nessa ata, percebeu-se 

dentre os relatos, o entendimento dos presentes na reunião sobre a importância do CG no 

campus, como pode ser verificado na declaração de um professor: “É fundamental a presença 

deste Conselho Gestor no Campus; que isto irá garantir [sic] que as decisões serão 

democráticas, visto que, existem representantes de toda a comunidade escolar no Conselho” 

(Ata da reunião no dia 22/10/2013. Campus Arinos). Nessa reunião, todos os itens do Ofício 

Circular nº 236/2013 foram colocados em votação, e, como resultado unânime, optou-se por 

manter a minuta do RI conforme foi apresentada ao Colégio de Dirigentes. 

Com o resultado das reuniões dos campi, a minuta do RI dos campi foi 

apresentada ao Colégio de Dirigentes no dia 30 de outubro de 2013, e em seguida, aprovada 

no Conselho Superior no dia 31 de outubro de 2013. 

Cabe ressaltar que o RI contém o conjunto de normas que disciplinam a 

organização, as competências e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, 

administrativas e acadêmicas de cada campus, e tem por objetivo complementar as 

disposições do Estatuto e do RG do IFNMG. (art. 1º do RI dos campi). Além disso, no RI dos 

campi é apresentado o Organograma Básico dos campi, ferramenta fundamental para a 

organização de cada uma das unidades do IFNMG. 

No dia 15 de julho de 2014, a reitoria lançou no canal “Participe”, uma proposta 

de edital de eleição do Conselho Gestor para ser apreciada pela comunidade escolar, 

iniciando, finalmente o processo de implantação desses colegiados nos campi.  
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Entre julho de 2014 e abril de 2015, todos os Conselhos Gestores dos campi 

estavam implantados conforme apresentado no quadro intitulado “Histórico de notícias 

relacionadas à implantação do Conselho Gestor dos campi”, construído a partir da análise 

cronológica de um total de 28 notícias publicadas no site do IFNMG, cujo assunto central é a 

implantação do Conselho Gestor nos campi.  

O quadro apresentado foi construído a partir do sistema de busca do site do 

IFNMG, utilizando “Conselho Gestor” como palavras-chave. As notícias foram então 

organizadas cronologicamente, com indicação da unidade que produziu a notícia (reitoria ou 

campus), o título da notícia e o seu principal assunto. 

 

Quadro 4 - Histórico de notícias relacionadas à implantação do C G dos campi no site do IFNMG 
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Fonte: site do IFNMG
4
 

 

Considerando-se que a busca realizada no site da instituição indicou a ocorrência 

do assunto em todo o histórico de notícias, observou-se que o CG do campus foi assunto 

abordado nas notícias do site do IFNMG entre julho de 2014 e maio de 2015, ou seja, 

somente no período de sua implantação nos campi. O site do IFNMG, juntamente com o e-

mail institucional, são os principais veículos de informação da instituição.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 As notícias apresentadas no quadro intitulado “Histórico de notícias relacionadas à implantação dos Conselhos 

Gestores disponíveis no site do IFNMG” foram coletadas no sítio eletrônico www.ifnmg.edu.br, seguindo o 

critério de ordem de publicação das notícias, das mais antigas para as mais recentes. Ocorre que as notícias 

16,19,25 e 26 foram publicadas com um erro na especificação da data. Tal erro impossibilita saber a data 

precisa da publicação mas não compromete análise 

http://www.ifnmg.edu.br/#_blank
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CAPÍTULO II - A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

DA INSTITUIÇÃO ANTES E DEPOIS DA LEI 11.892/2008 

 

Conforme visto no Capítulo I, o CG do campus é um colegiado regulamentado no 

RG do IFNMG, cuja composição e atribuições foram previstas no RI do campus. Sua 

implantação nos campi ocorreu quase mil dias após sua regulamentação extrapolando 

consideravelmente o prazo estabelecido pela Resolução do Conselho Superior nº 16, de 19 de 

novembro de 2010. Nesse trabalho, objetivou-se compreender como se deu sua implantação e, 

considerando que o CG do campus está previsto no RG do IFNMG, verificar se sua 

implantação foi uma conquista da comunidade escolar ou um mero cumprimento do 

regulamento da instituição. 

Além disso, vimos que o IFNMG é uma instituição criada pela Lei 11.892/2008 a 

partir da antiga EAF Salinas e do CEFET Januária, transformados em campi do IFNMG. 

Para compreender a importância de um órgão colegiado nos campi da instituição, 

inicialmente será apresentada, nesse capítulo, uma discussão sobre a participação nas 

instituições de ensino e, posteriormente, será apresentado um histórico sobre a estrutura 

organizacional das antigas EAF Salinas e CEFET Januária. No final do capítulo, apresenta-se 

um comparativo entre a estrutura organizacional prevista nos documentos legais dessas 

antigas escolas com a nova estrutura proposta pela Lei 11.892/2008. 

 

1 A participação colegiada 

 

O anseio por participação é assunto recorrente entre profissionais e pesquisadores, 

quando tratam da gestão das instituições. O século XX, principalmente em seu pós-guerra, 

testemunhou um crescente movimento de questionamento do modelo da administração 

científica e sua marcante hierarquização da gestão e a defesa de sua substituição por um 

modelo de gestão participativa. 

No Brasil, esses movimentos se intensificaram na década de 80, com o processo 

de redemocratização brasileira e a instituição do Estado Democrático de Direito cujos 

fundamentos foram promulgados pela Constituição Federal de 1988 e a gestão democrática 

foi estabelecida como princípio da educação pública no Brasil (Art. 206, inciso IV), 

regulamentada, a posteriori, pela LDB, como mostra o artigo: 
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Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino 

público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola; 

II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

A legislação e a implementação de políticas públicas buscaram transformar a 

visão sobre a Gestão Educacional, com a maior participação da comunidade escolar nas 

decisões. Para tanto, entende-se que participação e gestão democrática são conceitos 

indissociáveis no contexto educacional. Neste trabalho, entende-se a gestão democrática:  

 

Como um processo em que se criam condições para que os membros de uma 

coletividade não apenas tomem parte, de forma regular e contínua, de suas decisões 

mais importantes, mas assumam responsabilidades por sua implementação. Isso 

porque a democracia pressupõe muito mais do que tomar decisões: envolve a 

consciência de construção do conjunto da unidade social e de seu processo de 

melhoria contínua como um todo. (LUCK, 2013, p. 57) 

 

A participação é destacada como elemento fundamental na construção de uma 

escola, cujos objetivos estão centrados na coletividade. É consenso entre a maioria dos 

gestores, professores e técnicos administrativos em educação que o modelo autoritário e 

centralizador de gestão da escola pública está ultrapassado, devendo a instituição e, 

consequentemente, a gestão escolar, adotar mecanismos que proporcionem a participação de 

todos os que estão envolvidos direta ou indiretamente em seu dia a dia, sendo corresponsáveis 

por sua gestão. 

Para Libâneo (2015, p. 117), a participação significa a atuação dos profissionais 

da educação e dos usuários (pais e alunos) na gestão escolar, como meio de conquista da 

autonomia da escola, como prática formativa e como processo organizacional. Nesse sentido, 

Gadotti e Romão (2012, p. 16) consideram que a participação, em relação à escola, contribui 

para a democratização das relações de poder no seu interior, consequentemente, para a 

melhoria na qualidade do ensino.  

Diversos autores descrevem as dificuldades apresentadas no âmbito das 

instituições escolares em consolidar a participação como premissa da gestão escolar, 

principalmente pela incipiente vivência democrática das instituições brasileiras. 

Luck (2013) elenca os diversos tipos de participação percebidas nas escolas e suas 

implicações no contexto escolar. A autora descreve a participação como presença, em que é 

participante quem pertence a um grupo, independente da atuação, podendo acontecer por 

obrigatoriedade, por necessidade ou mesmo por mera concessão. Descreve também a 
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participação como expressão verbal e discussão, que pode ser meramente a legitimação do 

que já foi decidido pelos gestores, a participação como representação política, instituída nas 

escolas pela LDB, mas pode se traduzir em somente delegar o dever de participar. A 

participação como tomada de decisão, pode se traduzir muita vezes somente na preocupação 

de solucionar problemas, e, por fim, a participação como engajamento que, segundo a autora, 

é o nível mais pleno de participação. Sua prática envolve o estar presente, o oferecer ideias e 

opiniões, o expressar o pensamento, o analisar de forma interativa as situações, o tomar 

decisões sobre o encaminhamento de questões, com base em análises compartilhadas e 

envolver-se de forma comprometida no encaminhamento e nas ações necessárias e adequadas 

para a efetivação das decisões tomadas. 

Apesar das várias críticas ao processo de consolidação da gestão democrática e da 

participação nas instituições de ensino, principalmente no que diz respeito ao funcionamento e 

efetivação da participação como representação política dada nos colegiados escolares, é 

indiscutível a conquista de ordem legal/institucional descritas no texto da LDB. 

A participação como representação política, entendida como participação em 

colegiados, em que seus integrantes são eleitos por seus pares, foi uma conquista impressa no 

texto da LDB. 

 

A LDB, embora pesem seus limites e condicionantes, é a expressão das lutas 

efetivadas entre diversas forças sociais e, dessa forma, apresenta-se como um 

balizador para as políticas educacionais do país e, consequentemente, para as 

políticas de democratização da escola e da gestão escolar (DOURADO, 2013, p. 97) 

 

Nesse contexto, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados 

a partir da promulgação da Lei 11.892 de 2008, foram contemplados com essa conquista de 

ordem legal/institucional, uma vez que, em seu texto, a referida lei prevê, em conformidade 

com a LDB, a instituição do Conselho Superior, consultivo e deliberativo, com representação 

paritária entre seus componentes, eleitos por seus pares, como instância máxima da 

administração da instituição recém-criada, à semelhança do que já ocorria com a maioria das 

instituições de ensino público do país. 

 

2 A estrutura organizacional da antiga EAF Salinas e CEFET Januária 

 

Para melhor compreender os possíveis avanços na promoção da gestão 

democrática, através da reconfiguração da educação profissional no país e da promulgação da 
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Lei nº 11.892/2008, foi necessário compreender como se dava a administração dessas 

instituições através do estudo de suas leis, decretos, resoluções e portarias antes da 

promulgação da referida lei.  

O IFNMG, como já explicitado, originou-se da integração entre o CEFET de 

Januária e a EAF Salinas, unidades que foram transformadas em campi através da Lei 

11.892/2208. 

A Escola Agrotécnica Federal de Salinas foi criada como “Escola de Iniciação 

Agrícola de Salinas”, em 02 de setembro de 1953, mediante o Decreto Federal nº 22.470, de 

20 de janeiro de 1947, que tratou da rede de estabelecimentos de ensino agrícola no território 

nacional e pelas disposições do Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946, que 

estabeleceu as bases de organização e de regime do ensino a agrícola no país. Posteriormente, 

sob o Decreto Federal nº 53.558, de 13 de fevereiro de 1964, as Escolas de Iniciação Agrícola 

passou a chamar-se Ginásios Agrícolas. Assim, em 1969, foi denominado “Ginásio Agrícola 

Clemente Medrado”, em homenagem ao seu criador.  

O CEFET Januária dispõe de histórico semelhante à EAF Salinas, uma vez que foi 

fundado em 1960, como Escola Agrícola de Januária e, mediante mudanças de ordem legal, 

passou por alterações de nomenclaturas, passando a Colégio Agrícola de Januária. 

Os estabelecimentos de ensino agrícola foram subordinados ao Ministério da 

Agricultura, desde sua criação até o ano de 1967 quando, através do Decreto nº 60.731, de 19 

de maio daquele ano, foram transferidos para o Ministério da Educação e Cultura. Em 09 de 

julho de 1973, foi criada, através do Decreto nº 72.434, a Coordenação Nacional do Ensino 

Agrícola – COAGRI – no Ministério da Educação e Cultura, atribuindo-se-lhe, autonomia 

administrativa e financeira. Em 1979, através do Decreto nº 83.935, todas os estabelecimentos 

de ensino subordinados à COAGRI, tiveram a denominação uniformizada. As unidades de 

Salinas e Januária foram, então, denominadas Escola Agrotécnica Federal de Salinas e Escola 

Agrotécnica Federal de Januária. 

No que diz respeito à organização dessas unidades e, fazendo uma leitura do 

Decreto-Lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola, o poder de decisão sobre as questões administrativas nessas escolas centrava-se na 

figura do diretor, indicado pelo Ministério da Agricultura, o que pode ser verificado a seguir: 

 

Art. 60. A administração de cada estabelecimento de ensino agrícola estará 

enfeixada na autoridade do diretor, que presidirá, ao funcionamento dos serviços 

escolares, ao trabalho dos professôres (sic) e orientadores, às atividades dos alunos e 

às relações de comunidade escolar com a vida exterior. (BRASIL, 1946) 
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Nesse mesmo Decreto-Lei, percebeu-se a previsão de um colegiado apenas 

consultivo, mas sem descrição detalhada de seus integrantes ou do procedimento de escolha 

destes, o que pode ser observado no artigo que segue: 

 

Art. 61. Serão observadas, quanto administração escolar, nos estabelecimentos de 

ensino agrícola, as seguintes prescrições  

8. Dar-se-á cada estabelecimento de ensino agrícola organização própria a mantê-lo 

em permanente contato com as atividades exteriores de natureza, agrícola, 

especialmente com as que mais diretamente se relacionem com o ensino nêle [sic] 

ministrado. Será prevista, pelo respectivo regimento, a instituição, junto ao diretor, 

de um conselho consultivo composto de pessoas de atuação nas atividades agrícolas 

do meio, e que coopera na manutenção dêsse [sic] contato com as atividades 

exteriores. (BRASIL, 1946) 

 

Após a criação da COAGRI, as instituições de ensino agrícolas, subordinadas ao 

MEC, mantiveram uma estrutura organizacional, cujo poder de decisão mantinha-se na figura 

do diretor da instituição. Essa afirmação pode ser confirmada através dos organogramas da 

COAGRI e dos estabelecimentos agrícolas determinado pela COAGRI a seguir: 

 

Figura 2 – Organograma da COAGRI 

 
 

Fonte: Retrospectiva Histórica da Escola Agrícola de Alegre- ES 
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O organograma acima apresenta a estrutura organizacional da COAGRI, 

disponibilizado em publicação da antiga Escola Agrotécnica Federal de Alegre -ES, intitulado 

Retrospectiva Histórica da Escola Agrícola de Alegre- ES. Nessa publicação, os autores 

apresentam o histórico dessa instituição. Optou-se por utilizar esse material como fonte pela 

indisponibilidade de outros materiais produzidos pelo IFNMG, referentes a COAGRI. 

Observou-se nessa estrutura uma centralização na figura do Diretor Geral da coordenação, 

sem a previsão de órgãos colegiados. Os estabelecimentos de ensino agrícola são 

subordinados diretamente ao diretor-geral. 

 
Figura 3 – Organograma dos estabelecimentos de ensino subordinados à COAGRI 

 
Fonte: Retrospectiva Histórica da Escola Agrícola de Alegre- ES 

 

O organograma acima configura a estrutura organizacional prevista para todos os 

estabelecimentos de ensino agrícola subordinados à COAGRI. Observou-se que não há, na 

estrutura desse organograma, a previsão de órgão colegiado, sendo a figura do diretor/direção, 

o topo da estrutura hierárquica da instituição, como já ocorria quando essas eram 

subordinadas ao Ministério da Agricultura.  
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Em 1986, foi extinta a COAGRI e criada a Secretaria de Ensino de Segundo Grau 

– SESG. No ano de 1990, esta foi transformada em Secretaria Nacional de Educação 

Tecnológica – SENETE; em 1992 passou a ser chamada Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica – SEMTEC e, por último, em 2004, tornou-se a Secretaria de Educação 

Profissional Tecnológica – SETEC, e assim é denominada atualmente 

Ainda em 1987, com a nova configuração dada pela extinção da COAGRI, 

ocorreu uma reforma na estrutura das escolas agrotécnicas federais, conforme Portaria nº 506, 

de 28 de setembro, assim reorganizada: 

 

Figura 4 – Estrutura das EAF proposta pela Portaria nº 506, de 28 de set 1987 

 
Fonte: Diário Oficial da União, 29 de setembro de 1987. 

 

O Conselho Técnico Consultivo – CTC –, composto por seis membros da 

comunidade, designados pelo Ministério da Educação, é presidido pelo diretor, sendo esse 

conselho o centro da administração da Escola.  

Em 1993, as Escolas Agrotécnicas Federais, mantidas pelo Ministério da 

Educação, passam a se constituir em autarquias federais, através da Lei nº 8.731 de 16 de 

novembro daquele ano. Além da autonomia própria das autarquias, as Escolas Agrotécnicas 

Federais passam a ter autonomia didática e disciplinar.  

O histórico das duas instituições difere-se, uma vez que a Escola Agrotécnica 

Federal de Januária foi transformada em Centro Federal de Educação Profissional e 
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Tecnológica - CEFET Januária no ano de 2002, passando a subordinar-se à legislação dos 

CEFETs.  

Nesse sentido, o CEFET Januária passou a contar com o Conselho Diretor, órgão 

colegiado dos CEFETs, consultivo e deliberativo, previsto na Lei nº 6.545/78, e 

regulamentado pelo Decreto nº 5.224/2004, sendo órgão máximo da Instituição. Nesse 

decreto, em seu Art. 7º, a ação do Conselho Diretor vincula-se ao princípio da gestão 

democrática, na forma da legislação em vigor, sendo este composto de dez membros e 

respectivos suplentes, todos nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto, 

sendo um representante do Ministério da Educação e do Desporto um representante de cada 

uma das Federações da Indústria, do Comércio e da Agricultura, do respectivo Estado, cinco 

representantes da Instituição, incluindo um representante discente, e um representante dos ex-

alunos, todos indicados na forma regimental, vedada a nomeação de servidores da Instituição 

com representantes das Federações e do MEC. No referido decreto, não há explanação da 

forma de escolha dos representantes, bem como a distinção entre servidores técnicos 

administrativos e docentes. 

 

3 Algumas mudanças na estrutura organizacional previstas na Lei 11.892/2008 

 

É possível perceber no histórico das duas instituições, através do estudo de suas 

estruturas organizacionais e textos legais, que as diversas mudanças de configuração sofridas 

ao longo de quase 50 anos de existência até o advento da Lei 11.892/2008, apresentaram 

extensos períodos de gestão centralizadas na figura do diretor, muitas vezes indicados por 

instâncias superiores ou, quando previstos órgãos colegiados gestores, esses detinham 

somente atuação consultiva.  

Com a vinculação dessas escolas ao Ministério da Educação e posterior criação da 

COAGRI, manteve-se esse modelo de gestão monocrática, ainda mais hierarquizada, uma vez 

que os estabelecimentos de ensino subordinavam-se à direção-geral da COAGRI. 

Nesse sentido, é possível relacionar a estrutura legal da antiga Escola Agrotécnica 

Federal de Salinas, que apresentava o Conselho Técnico Consultivo como órgão colegiado e 

do CEFET Januária, que apresentava o Conselho Diretor como órgão consultivo e 

deliberativo em sua estrutura e as mudanças promovidas pelo advento da lei 11.892/2008.  

Primeiramente, a referida lei estabelece como órgãos superiores o Conselho 

Superior, de caráter consultivo e deliberativo, composto por representantes dos docentes, dos 

estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade 
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civil, do Ministério da Educação e o Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, assegurando 

a representação paritária dos segmentos. A lei determina que a composição e funcionamento 

desses órgãos devem ser descritos no estatuto da instituição que, por sua vez, deve ser 

construído com a participação da comunidade escolar. Essa determinação por exemplo, difere 

bastante do Conselho Diretor dos CEFETs, que tem sua composição e funcionamento 

descritos em lei federal. 

A Lei 11.892/2008 também prevê a participação da comunidade escolar na 

construção dos documentos oficiais da instituição (Estatuto, RG do IFNMG, RI dos campi, 

regulamentos), considerado um avanço significativo na construção de uma instituição 

alicerçada nos princípios de gestão democrática. 

 Nessa análise destacou-se que as estruturas administrativas da EAF Salinas – 

Conselho Técnico Consultivo e CEFET Januária – Conselho Diretor seriam insuficientes para 

garantir o princípio da gestão democrática e consequentemente a participação da comunidade 

escolar em sua gestão. Isso porque, na restruturação da Rede Federal de Educação 

Profissional produzida pela Lei 11.892/2008, essas antigas escolas foram incorporadas como 

campi a uma autarquia cujas unidades estão distribuídas em grande parte do território mineiro, 

com características bastante distintas umas das outras.  
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CAPÍTULO III – PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO GESTOR DO 

IFNMG / CAMPUS ARAÇUAÍ 

 

A partir da apresentação realizada no capítulo I, sobre a estrutura do IFNMG, e 

em especial do Campus Araçuaí, é possível perceber que o Conselho Gestor do campus 

constitui uma instância prevista na estrutura organizacional da instituição a partir da 

aprovação e publicação do RG do IFNMG, ocorrida no dia 05 de janeiro de 2015. Segundo 

esse regimento:  

Art. 21. O Conselho Gestor do campus é o órgão consultivo e deliberativo cuja 

finalidade é colaborar para o aperfeiçoamento dos processos educativo, 

administrativo e orçamentário-financeiro e de zelar pela correta execução das 

políticas do IFNMG no campus … deverá ser composto por representantes da 

comunidade acadêmica e da sociedade civil, designados por Portaria do Diretor-

Geral.(IFNMG, 2013) 

 

Apesar de sua regulamentação, por meio da aprovação do RG do IFNMG, a sua 

implantação ainda dependia da aprovação do RI dos campi, pois, segundo previsto no RG do 

IFNMG, a composição do Conselho Gestor deveria ser definida no RI de cada campus o que, 

conforme os registros documentais aqui analisados, somente ocorreu no dia 31 de outubro de 

2013, ou seja, 35 meses após aprovação do RG. 

A compreensão do processo de aprovação do RG do IFNMG e do processo de 

construção e aprovação e RI dos campi, a partir da análise das atas produzidas nas reuniões do 

Colégio de Dirigentes, das atas das reuniões do Conselho Superior do IFNMG e dos 

documentos produzidos pelas comissões de adequação do RG do IFNMG e RI dos campi 

pode trazer alguns esclarecimentos sobre essa implantação. Essa análise se mostra importante, 

pois, ao mesmo tempo, demonstra como se deu, dentro dos colegiados superiores da 

instituição, a consolidação do Conselho Gestor, como instância colegiada dentro de cada 

campus.  

Foram lidas 35 atas de reuniões do Conselho Superior e 69 atas de reuniões do 

Colégio de Dirigentes ocorridas entre os anos de 2010 e 2015. Esse número discrepante entre 

o número de atas dos dois colegiados está relacionado ao fato de que, segundo o Estatuto do 

IFNMG, o Conselho Superior deve se reunir, ordinariamente, a cada dois meses e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. Já o Colégio de Dirigentes deve se reunir ordinariamente, uma vez por mês, e, 

extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros. A leitura de todas as atas produzidas pelas reuniões do Colégio de Dirigentes e do 
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Conselho Superior, objetivou reconstruir o histórico da implantação do Conselho Gestor 

através da compreensão da construção tanto do RG do IFNMG, quanto do RI dos campi/ 

Conselho Gestor, pois como visto anteriormente, o Conselho Gestor é regulamentado no RG 

do IFNMG, e, posteriormente suas atribuições foram descritas no RI dos campi. 

Para tanto, apresenta-se o quadro abaixo, construído a partir da leitura das 85 atas 

do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior, selecionando 12 atas cujas pautas 

apresentem o assunto Regimento Geral do IFNMG/Regimento Interno dos campi/Conselho 

Gestor dos campi, organizadas cronologicamente e, posteriormente, apresenta-se uma 

discussão sobre o conteúdo dessas atas. 
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Quadro 5 - Atas do Conselho Superior e do Colégio de Dirigentes 

 

Fonte: Atas do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior - IFNMG 
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Ao analisar as atas das reuniões do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior 

do IFNMG, observou-se, mesmo que por meio de citações mais vagas (as reuniões não são 

gravadas) como se deu o processo de institucionalização e regulamentação da instituição, com 

a construção e aprovação dos Regimentos Geral e Interno dos campi e consequentemente, a 

implantação do Conselho Gestor dos campi. 

Em um universo de 85 reuniões dos dois colegiados, apenas 12 atas apresentaram 

o assunto RG do IFNMG/RI dos campi/Conselho Gestor. Considerando o registro das atas, 

verificou-se que não se descreve na íntegra as discussões apresentadas, resumindo-as, 

frequentemente. Além disso, não foi encontrada nas atas do Conselho Superior, nenhuma 

menção sobre discussão ou construção RG do IFNMG, do RI dos campi ou sobre a 

implantação do CG do campus, assuntos que somente foram detectados nas atas de aprovação 

dos dois regulamentos, ocorridas no dia 19 de novembro de 2010 (aprovação do RG do 

IFNMG) e no dia 31 de outubro de 2013 (aprovação do RI dos campi). 

O indício de que os assuntos pertinentes à construção do RG do IFNMG, RI dos 

campi e Conselho Gestor são temas mais frequentes nas reuniões do Colégio de Dirigentes do 

que nas reuniões do Conselho Superior destaca-se por causa das características de cada 

conselho. A Lei nº 11.892/2008, de criação dos Institutos Federais atribui ao Conselho 

Superior e ao Colégio de Dirigentes a prerrogativa de órgãos máximos da administração da 

Instituição, sendo o Conselho Superior composto por representantes da comunidade escolar, 

eleitos por seus pares e o Colégio de Dirigentes, como o próprio nome diz, é composto por 

representantes da gestão central (Reitor e Pró-Reitores) e dos campi (Diretores-gerais). 

Dessa forma, apenas o Conselho Superior possui integrantes representantes 

diretos dos docentes, TAEs e discentes. Além disso, a participação da comunidade escolar na 

escolha dos integrantes do Colégio de Dirigentes, que ocorre de forma indireta (na eleição de 

reitor e diretores-gerais) foi bem limitada nos primeiros cinco anos do IFNMG, pois, com 

exceção do campus Salinas e do campus Januária, todos os outros campi apresentavam 

diretores-gerais pro-tempore
5
, ou seja, escolhidos pelo reitor.  

Já nas atas do Colégio de Dirigentes, foram encontradas várias menções ao 

assunto, o que pode ser uma evidência de que tais assuntos são inicialmente discutidos, 

moldados, amadurecidos pelos gestores para, posteriormente, serem apresentados ao 

Conselho Superior para sua aprovação.  

No processo de regulamentação do IFNMG, destaca-se o RG do IFNMG  

aprovado no final de 2010, na quinta reunião do Conselho Superior e publicado no início de 

2011. Na ata, a comissão responsável pela sua elaboração declara que foi um processo 
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participativo, mas não explicita a forma. Nele é previsto o Conselho Gestor como órgão 

colegiado lotado em cada campus, cuja atribuições seriam descritas no RI do campus. 

É importante salientar que no RG do IFNMG aprovado, é estabelecido um prazo 

de 120 dias, prorrogável pelo mesmo período, para a elaboração do RI dos campi, mas 

verificou-se que houve muita dificuldade para atender essa meta, pois o RI dos campi foi 

aprovado cerca de mil dias após a publicação do RG do IFNMG.  

Apesar do grande esforço das comissões de construção dos regimentos, a no 

desenrolar o processo, inclusive a pouca ocorrência do assunto nas reuniões dos conselhos 

máximos da instituição demonstram que no universo de assuntos tratados pelos conselhos, a 

construção dos regulamentos dos campi e consequentemente a implantação do Conselho 

Gestor do campus não foi encarada com grau de prioridade frente a outras pautas do IFNMG.  

Essa afirmação pode ser confirmada considerando a publicação do RG do 

IFNMG, ocorrido em 05 de janeiro de 2011, em que o Conselho Gestor é instituído, e a 

implantação do primeiro Conselho Gestor deu-se em 09 de março de 2015 no campus 

Araçuaí. Temos um período de mais de quatro anos, incluindo a construção do RI dos campi 

que ocorreu entre janeiro de 2011 e outubro de 2013, e após isso, a implantação do Conselho 

Gestor que somente ocorre em março de 2015. 

A falta de tempestividade observada no processo de construção do RI dos campi e 

consequentemente no processo de implantação do CG do campus, pode estar relacionada com 

uma possível herança da cultura organizacional de centralização das decisões e da gestão 

nessas escolas. Como se viu no capítulo II, as antigas escolas agrotécnicas federais e CEFETs, 

que originaram os IFs, sofreram várias mudanças em sua configuração, mas, em alguns 

períodos de sua história, apresentavam uma estrutura organizacional centralizada e sem 

previsão de nenhum órgão colegiado. Dessa forma, é possível que a construção de uma nova 

cultura organizacional, baseada na nova configuração proposta pela Lei nº 11.892/2008, em 

que há a previsão da participação comunidade escolar na construção de seus regulamentos 

ainda não tenha se consolidado na instituição. 

Outro fator a ser considerado diz respeito à estrutura multicampi do IFNMG. 

Todos os campi recém-criados pela Lei 11.892/2008 participaram da construção do RI. 

Considerando que essas unidades estão distribuídas numa grande extensão territorial, 

abrangendo os Vales do Jequitinhonha, Urucuia, São Francisco e Mucuri, essas diferenças 

regionais e distâncias territoriais podem ser consideradas como dificuldades na construção de 

um regulamento único para as unidades, podendo possivelmente ter influenciado no 

prolongamento do tempo de sua construção. Além disso, cinco das sete unidades estavam 
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iniciando suas atividades, com servidores recém-chegados ao serviço público e, 

possivelmente, pouco experientes em instituições como o IFNMG. Esse era o caso dos campi 

Araçuaí, Almenara, Arinos, Montes Claros e Pirapora. 

Como mostrado no capítulo I, a construção do RI dos campi ocorreu em dois 

momentos distintos. No primeiro momento foi constituída uma comissão para cada campus 

para realização dos trabalhos, sendo que a minuta produzida foi apreciada pela Procuradoria 

Federal junto ao IFNMG, recebendo parecer de não recomendação com a justificativa de que 

os regimentos deveriam ser uniformizados. Além disso, a Procuradoria recomendou a 

composição de nova comissão, com representantes dos campi e da reitoria.  

A recomendação do parecer da procuradoria, indicando que o IFNMG constitui 

uma única autarquia e que, por isso, o regulamento construído deve ser único demonstra que 

as comissões, apesar de se reunirem em três Fóruns de Síntese, discutindo e legitimando 

nessas discussões a importância do CG do campus, produziram regulamentos diferentes para 

cada unidade. Tal parecer pode ser um indicativo de que os integrantes das comissões e, 

possivelmente, a comunidade escolar concebia a instituição como um conjunto de várias 

unidades independentes, e não como uma única autarquia constituída por várias unidades. O 

resultado da consulta à procuradoria tornou o processo ainda mais longo, e uma nova 

comissão teve que ser constituída para a adequação da minuta do RI. 

O trabalho da nova comissão, constituída de acordo com a recomendação da 

procuraria, ocorreu de forma mais ágil, uma vez que obedeceu ao prazo especificado na 

Portaria nº 626, de 27 de novembro de 2012. Após de construída a minuta, a comissão 

apresentou o documento para o Colégio de Dirigentes no dia 29 de agosto de 2013, para o fim 

de apreciação. Ao analisar a ata da 26ª reunião do Colégio de Dirigentes: 

 

A comissão apresentou o Regimento Interno dos campi. Foram apresentados os 

antecedentes, também as etapas de trabalho da comissão, a proposta de 

organograma, divulgação no “Participe”, sobre o parecer do procurador. Após 

discussão, ficou decidido que a minuta não seria apresentada na reunião seguinte 

(30/08), com o objetivo de avaliar se há a necessidade de instituir o Conselho Gestor 

nos campi. (linhas 153-160) 

 

A reunião do dia seguinte supracitada é a reunião do Conselho Superior, cuja 

pauta divulgada apresentava a discussão e aprovação da minuta do RI. Esse trecho demonstra 

como as discussões travadas no do Colégio de Dirigentes podem influenciar as ações do 

Conselho Superior, inclusive modificando/adiando/retirando os seus pontos de pauta. 
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Esse assunto retornou à pauta da 27ª reunião do Colégio de Dirigentes, ocorrida 

no dia 24 de setembro de 2013, sendo que, nessa reunião, levanta-se a discussão sobre a 

necessidade de instituir o Conselho Gestor nos campi, como mostrado no trecho abaixo: 

 

O reitor apresentou para rediscussão o Regimento dos campi. Ele questionou se o 

Conselho Gestor deve continuar no referido regimento, se sim, deveria ser definido 

sua composição. Uma professora sugeriu que fossem inseridas as atribuições dos 

coordenadores de curso no regimento. Após discussão, ficou decidido que a 

comissão voltaria a discutir e finalizar o documento para ser apresentado na reunião 

seguinte.(linha 13-19) 
 

Esses trechos demonstram que, dentro das discussões do Colégio de Dirigentes, 

pairavam dúvidas sobre a necessidade de implantação do Conselho Gestor do campus. É 

possível que, considerando a influência do Colégio de Dirigentes na atuação do Conselho 

Superior, a existência de um órgão colegiado nos campi representasse para o do Colégio de 

Dirigentes, uma fragilização da atuação do desse colegiado. 

A análise das reuniões do Colégio de Dirigentes citadas, bem como as ações que 

derivaram delas, traz elementos importantes na compreensão implantação do CG no campus. 

Após construída a minuta do RI do campus e recomendada pela Procuradoria Federal Junto ao 

IFNMG, os integrantes desse colégio levantam a discussão sobre a necessidade do CG do 

campus. Aliando essa observação com o fato de que o CG já havia sido instituído no RG do 

IFNMG aprovado no início de 2011, esse colegiado pode ser visto com ressalvas pela gestão 

da instituição. 

Após levantadas as dúvidas sobre o CG do campus na 27ª reunião do Colégio de 

Dirigentes, ocorrida no dia 24 de setembro de 2013, os conselheiros demandaram da comissão 

uma consulta à comunidade escolar sobre a necessidade de instituir o CG do campus. 

Segundo o Ofício Circular nº236/2013/REITORIA/IFNMG, gerado a partir das 

reuniões do Colégio de Dirigentes citadas, as principais preocupações dos conselheiros do 

Colégio de Dirigentes era a possível superposição das atribuições do Conselho Gestor dos 

campi e o Conselho Superior da instituição e sobre sua composição e escolha de membros. No 

entanto, essas dúvidas foram levantadas somente após a aprovação do RG dos IFNMG e 

depois dos trabalhos da comissão já finalizado. 

Sobre essas reuniões ocorridas nos campi, como já citado no capítulo I, os 

documentos de registro que foram produzidos/disponibilizados limitam a verificação da 

participação da comunidade escolar, uma vez que são relatos de reuniões e não atas assinadas 

pelos presentes. Das sete reuniões ocorridas nos campi, após solicitadas suas atas junto aos 
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representantes das comissões, foram disponibilizados seis relatos de reuniões e uma ata da 

reunião realizada no campus Arinos, todos enviados por e-mail. 

Apesar do número insuficiente de documentos em que é possível verificar a 

participação da comunidade nessas reuniões, o conteúdo extraído dos relatos está alinhado 

com as discussões travadas na reunião do campus Arinos, pois esses documentos trazem a 

informação de que a referida consulta resultou na declaração, por unanimidade, da 

necessidade da implantação desse conselho e no entendimento de que não há sobreposição de 

atribuições entre Conselho Superior e Conselho Gestor e que os seus membros deveriam ser 

eleitos por seus pares. 

Pode-se entender esse encaminhamento adotado pelos gestores da Instituição, por 

um lado, como um movimento de fragilização do Conselho Gestor, uma vez que coloca em 

cheque a sua necessidade, e, por outro lado, como uma ação de fortalecimento da participação 

na instituição, uma vez que, o Colégio de Dirigentes solicita que a comunidade escolar decida 

sobre a necessidade e composição desse conselho. 

A comunidade escolar, por sua vez, demonstra seu alinhamento com os preceitos 

da gestão democrática, decidindo por unanimidade que o Conselho Gestor permaneça na 

estrutura organizacional dos campi, e que, seus integrantes sejam eleitos por seus pares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo dessa pesquisa foi buscar a compreensão do processo de implantação 

do Conselho Gestor nos campi do IFNMG, especificamente no campus Araçuaí, 

vislumbrando compreender se a implantação desse colegiado no IFNMG / Campus Araçuaí 

pode ser considerada uma conquista da comunidade escolar ou um mero cumprimento do RI 

do campus. 

Para contextualizar o objeto de estudo, foi construído um breve histórico sobre a 

Rede Federal de Educação Profissional e sobre o IFNMG, desde a criação de seus dois campi 

de origem, o CEFET – Januária e a Escola Agrotécnica Federal de Salinas até a sua unificação 

pela Lei nº 11.892/2008 e criação do IFNMG, além de apresentar seu processo de 

institucionalização, com a construção do seu estatuto, previsto na Lei nº 11.892/2008, o RG 

do IFNMG e o RI dos campi. 

A pesquisa delimitou-se ao estudo dos documentos produzidos na construção de 

dois regulamentos institucionais, o RG do IFNMG e o RI dos campi. Justifica-se a 

investigação de tais documentos, principalmente a desse último, pelo fato de que no RI estão 

descritas as atribuições e a composição do Conselho Gestor, cuja implantação dependia da 

aprovação desse regulamento. Para tanto, selecionou-se os documentos institucionais 

produzidos e disponibilizados pelas comissões de construção da minuta do RI dos campi e 

todas as atas do Conselho Superior e Colégio de Dirigentes. 

Em relação aos documentos coletados, apresentou-se dificuldade em obter 

documentos, principalmente atas de reuniões estratégicas para o entendimento de todo o 

processo. Como exemplo, dentre oito reuniões realizadas nos campi, com o objetivo de 

verificar a opinião da comunidade escolar sobre a necessidade do Conselho Gestor, obteve-se 

apenas uma, produzida pelo campus Arinos. Além disso, a forma de registro das atas do 

Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior não detalham as discussões ocorridas nas 

reuniões desses dois conselhos. Essas dificuldades nos registros da instituição limitaram um 

maior aprofundamento no desenvolvimento deste trabalho. 

Durante a leitura desses documentos para sua pré análise, a primeira característica 

que se pôde destacar nesse processo foi a morosidade na implantação do referido colegiado, 

tomando por referência os prazos estabelecidos nos documentos oficiais da instituição. 

Considerando a aprovação do RG do IFNMG em janeiro de 2011 e a aprovação do RI do 

campus em outubro de 2013, temos um intervalo de pouco mais de dois anos e meio para a 

sua aprovação, tempo muito maior que os 120 dias previstos no RG. Além disso, como dito, o 
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Conselho Gestor foi regulamentado pelo RG do IFNMG e, portanto, se consideramos sua 

implantação ocorrida em março de 2015, temos um intervalo de mais de 4 anos, desde a sua 

previsão em regulamento. 

Mas a análise cuidadosa desses documentos revelou outras características desse 

processo, que são indispensáveis para sua compreensão. 

A construção do RI dos campi, por exemplo, contou inicialmente com uma 

comissão para cada campus, sendo que cada uma produziu o seu regulamento, estes, por sua 

vez, receberam parecer de não recomendável, pela Procuradoria Federal junto ao IFNMG, 

com a principal alegação de que os campi do IFNMG, por constituírem uma mesma autarquia, 

deveriam ser uniformizados. 

Apesar dessa não recomendação, os documentos produzidos pelas comissões 

demonstraram uma valorização da participação da comunidade na construção desse 

regulamento, bem como o reconhecimento da importância do Conselho Gestor do campus. 

Após o parecer da procuradoria, uma nova comissão foi constituída, dessa vez, 

com representantes dos campi, com a missão de readequar o RI, deixando-o uniformizado. 

Mais uma vez, percebeu-se nos documentos produzidos pela nova comissão a preocupação 

em garantir a participação da comunidade escolar na construção do documento. E, dessa vez, 

o RI recebeu parecer de recomendável pela Procuradoria Federal junto ao IFNMG. 

A compreensão da construção desse regulamento deve considerar o histórico de 

criação do IFNMG e dos Institutos Federais que, anteriormente à promulgação da Lei 

11.892/2008, eram constituídos por escolas independentes umas das outras e, após a lei, 

passaram a fazer parte de única instituição multicampi. O RG do IFNMG e RI dos campi 

foram as primeiras experiências de construção coletiva vivida pelo IFNMG e sua morosidade 

pode estar associada a essa nova configuração da instituição. Numa linha mais crítica, a 

morosidade pode estar relacionada também a um perfil centralizador que ainda faz parte da 

realidade das instituições de ensino brasileiras. 

Depois de terminados os trabalhos da comissão, a minuta do RI foi então 

apresentada ao Colégio de Dirigentes da Instituição que, levantou a dúvida sobre a 

necessidade do Conselho Gestor dos campi e sobre a possível sobreposição de atribuições 

desse e do Conselho Superior. Em reunião do Colégio de Dirigente, percebeu-se uma ação de 

fragilização do Conselho Gestor, pois colocou-se em dúvida a necessidade de sua implantação 

mas, por outro lado, um fortalecimento da participação como pilar para a gestão institucional, 

uma vez que o colegiado solicitou uma consulta à comunidade escolar ao invés de decidir por 

sua implantação ou não com os presentes. 
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O fato de o Conselho Gestor estar previsto no RG do IFNMG desde a sua 

aprovação em janeiro de 2011 leva ao entendimento de que sua implantação foi fruto somente 

do mero cumprimento do regulamento institucional, mas com algumas evidências de 

valorização da participação. O estudo desse processo revelou uma instituição legalmente 

baseada nos princípios de gestão democrática, verificada pela Lei nº 11.892/2008, cuja prática 

democrática ainda é incipiente, considerando a falta de priorização dessa implantação em sua 

agenda. Demonstrou ainda que nesse processo, seus dirigentes pautaram suas ações e decisões 

a partir da participação da comunidade escolar, mas que, considerando a escassez documental, 

não há como avaliar de forma esclarecedora a qualidade da participação dessa comunidade. 

Sendo assim, pode-se concluir que a implantação do Conselho Gestor, embora já 

prevista em regulamento, foi consolidada na instituição com a atuação da comunidade escolar, 

confirmando a necessidade de sua implantação quando consultada, mas a compreensão dessa 

participação não foi possível através dos documentos disponíveis.  

A previsão da gestão democrática como princípio da gestão das instituições de 

ensino brasileiras nos textos legais foi imprescindível, uma vez que se constituiu como base 

organizacional dessas instituições. A Lei nº 11.892/2008 é um exemplo dessa importância, 

pois os Institutos Federais, criados a partir de sua promulgação, apresentam dois colegiados 

como órgãos máximos de sua gestão. No entanto, dada a cultura de centralização das decisões 

ainda presente nos espaços escolares, a consolidação desse princípio depende da atuação 

efetiva da comunidade escolar. 

O histórico de constituição da Rede Federal de Educação Tecnológica mostrou 

como a gestão dos estabelecimentos de ensino sempre foi suscetível aos interesses dos 

governos vigentes, experimentando nos últimos 10 anos a maior expansão já realizada nessa 

rede. Nesse sentido, é importante destacar, dada a natureza desse trabalho, que os Institutos 

Federais, fruto de uma política de governo cuja estruturação ainda não está consolidada e sua 

continuidade está sob ameaça dada a destituição recente de seus idealizadores. 
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