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Ata da 55ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 04 de fevereiro de 2016.

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quarenta minutos,
na sala de reuniões da Câmara Municipal de Pouso Alegre, sob a Presidência do Reitor, Professor
Marcelo  Bregagnoli,  realizou-se  a  quinquagésima  quinta  Reunião  do  Colégio  dos  Dirigentes,  a
décima segunda da nova gestão,  estando presentes:  Márcia Rodrigues Machado, Carlos Henrique
Rodrigues Reinato, Roselei Eleotério, João Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes,
Francisco Vitor  de Paula,  José Luiz de Andrade Rezende Pereira,  Honório José de Morais  Neto,
Carlos  Guida Anderson, Marcelo Carvalho Bottazzini,  Miguel Angel  Isaac Toledo del Pino, José
Mauro  Costa  Monteiro  e  Cássio  Henrique  Garcia  Costa.  O  Presidente  começou  a  reunião
agradecendo a presença de todos na Câmara Municipal de Pouso Alegre e explicou que a reunião
ocorre na Câmara devido à falta de espaço na sede da Reitoria. Falou  sobre o fechamento do ano de
2015, que foi muito difícil, com corte de capital de 47% e que, apesar de todas as adversidades, as
ações foram bem positivas. Comentou sobre o encontro com o Ministro da Educação na sede do
CONIF, em Brasília, que falou do crescimento dos Institutos Federais e cobrou a oferta de cursos
FIC.  Marcelo Bregagnoli falou sobre a elaboração de um projeto de curso FIC no IFSULDEMINAS,
voltado para o SAMU a nível Estadual, envolvendo os 178 municípios (Especialização Técnica em
Urgência e Emergência), com o Professor Francisco Vitor de Paula e a Pró-Reitoria de Extensão,
liderando  as  negociações  com  a  coordenação  geral  do  SAMU  em  Varginha.  Falou  ainda  da
importância dos cursos de especialização técnica. Comentou da dificuldade dos Campi Passos, Poços,
Pouso Alegre, Carmo de Minas e Três Corações na oferta do PIQ. Marcelo Bregagnoli salientou que
as capacitações são ações que não podem deixar de serem feitas e solicitou ao Honório fazer um
estudo  da  possibilidade  de  se  fazer  via  Reitoria.  Honório  solicitou  que  os  editais  sejam
disponibilizados e, depois da análise da projeção da Reitoria, coloca-se o valor. Marcelo Bregagnoli
comunicou a  participação do Professor Cléber  na reunião do MEC que acontece no Itamaraty em
Brasília,  para o programa de combate ao mosquito transmissor da Dengue, tendo como protagonista
as ações dos Institutos Federais.  Trata-se de um pacote de ações no qual o IFSULDEMINAS deve
participar. Ações não somente internas, mas também ações de extensão.  A Diretora de Extensão,
Roselei Eleotério, comentou que se trata de ações que envolvem também as escolas públicas e a
comunidade  externa.   Marcelo  Bregagnoli  falou  que,  conforme  acordado  na  última  reunião  do
Colégio de Dirigentes, recebeu os pareceres dos Diretores Gerais  sobre a implantação das trinta
horas. Salientou que a implantação será por unidade, ficando fora os Campus Avançados de Carmo de
Minas e Três Corações.  Com relação aos horários e setores, cada unidade deverá definir o seu. Após
a  análise  dos  pareceres  será  publicada  a  portaria  individualizada  por  unidade  e  a  implantação
acontece em 30 dias.  Serão colocadas alguns adendos na portaria, observações de cumprimento que
valem para  todos.  Como  exemplo,  citou  as  atividades  fora  do  horário  de  expediente  que  serão
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computadas  após  o  intervalo  de  2  horas,  além  do  servidor  em  capacitação  não  poderá  ser
contemplado com as 30 horas. O Presidente falou ainda que, em casos de convocação, cancela as 6
horas. O Presidente salientou então a inclusão dos três itens na portaria: convocação, compensação
atendendo a Lei 9527 e as duas horas de intervalo para atividade extra. Foi solicitado aos campi o
envio do parecer até a quinta-feira, dia 7 de fevereiro, com a publicação da portaria na sexta, dia 8.
Marcelo Bregagnoli disse que apresentou na última reunião do Conselho Superior a implantação de
um projeto institucional de combate as drogas e solicitou apoio aos diretores. “Trata-se de uma ação
integrada e sistêmica no IFSULDEMINAS”, completou.  A Diretora de Ensino, Márcia Machado,
falou sobre o regulamento disciplinar discente, que foi objeto de discussão em campus, e agora será
encaminhado  para  a  próxima  reunião  da  CAMEM.  Já  vai  com novas  ações  previstas.  Marcelo
Bregagnoli  sugeriu  aos  Diretores  Gerais  a  análise  do  documento  e  pediu  para  a  Márcia,  como
presidente  da  CAMEM,  fazer  essa  apresentação  na  próxima  reunião  do  Colégio  de  Dirigentes.
Marcelo Bregagnoli falou que conversou com o Doutor Édson Luiz de Lima a possibilidade de trazer
um especialista para fazer uma estratégia de ação que, posteriormente, será ampliada. Outro item:
falou dos afastamentos dos TAEs, Marcelo Bregagnoli informou que a CGDP (Coordenação Geral de
Desenvolvimento de Pessoas da Setec) emitiu uma portaria técnica com a possibilidade dos TAEs
(Técnico Administrativos em Educação)  se afastarem parcialmente para capacitação. No Instituto já
existem TAEs com afastamento pleno e parcial, ou seja, a nota técnica veio três anos atrasada com
relação  à  ação  interna,  e  falou  da  importância  da  nota  como  amparo  legal.  Marcelo  Breagnoli
solicitou  ao Chefe  de  Gabinete  o agendamento  da  visita  técnica  de  apresentação aos  campi.   O
Presidente colocou em votação a ata da reunião anterior, sendo aprovado por todos. Outro item de
pauta tratou sobre a Fonte 20RG; o que está empenhado está caminhando, já os projetos novos ou
empenhos parciais terão redução, uma vez que o valor de 3.6 milhões na LOA (Lei Orçamentária
Anual) vale  para todo o Instituto. Marcelo Bregagnoli falou que será necessário rever os projetos e
tentar  reduzir  os  custos.  Falou  sobre  a  hipótese  de  prorrogação  do  mandato  dos  conselheiros
(Consup), haverá necessidade de deflagração das eleições tendo em vista que o mandato acaba no
final de abril.  Sugeriu um acento consultivo sem direito a voto aos Diretores dos Campos Avançado
Carmo de Minas e Três Corações. Professor Francisco e Professor João Olympio encaminharão um
ofício ao Conselho com a solicitação. Passando para os informes da Proad - Orçamento 2016: forma
de distribuição dos recursos (descentralizações);  Honório falou que havia um acordo que passou pelo
Colégio de Dirigentes no qual o Capital ficaria na Reitoria, sendo repassado aos campi conforme
solicitação. Honório propôs que, assim que o capital chegar, seja repassado para os campi, fazendo
somente a retenção do valor do Conif e das Células Fotovoltaicas, com chamada de dois em dois
meses para acompanhar como está a execução. Sobre a Fonte 250 e 280, Honório comentou que não
foi feita a distribuição. Como os pedidos estão bem acima, sugeriu a divisão de forma proporcional ao
pedido. Comentou também que o próximo Forplan tem como item de pauta 20 RG e parâmetros de
divisão  de  recurso  além  dos  indicadores  para  o  próximo  ano  (2017).  Sugeriu  aos  diretores  o
encaminhamento de um e-mail até o dia 15 para os questionamentos do que trata a portaria 25 de 13
agosto de 2015 (indicadores). Professor José Luiz apresentou os Informes da PPPI.  - Novo Marco
legal de Ciência Tecnologia e Inovação; lei 13243. Falou que a lei sancionada em janeiro vai dar um
impacto  muito  grande  no  que  diz  respeito  à  apoio  e  suporte  para  atividade  de  pesquisa,
desenvolvimento  e  inovação.  Houve várias  mudanças,  entre  elas  o  aumento  da  carga  horária  de
trabalhos esporádicos de servidor de dedicação exclusiva. José Luiz solicitou um “ad referendum”
alterando esse item na Resolução já vigente por se tratar de um item pontual. Marcelo Bregagnoli
concordou. Outra alteração também foi na lei 8.666, que, para projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação, vai ser dispensada a parte de licitação. Marcelo Bregagnoli falou que os critérios deverão
ser bem descritos. José Luiz completou dizendo que os critérios estarão no edital. José Luiz comentou
que foram nove leis alteradas com o novo marco legal e, assim que os vetos forem analisados, será
encaminhado pela  PPPI  um resumo e  um protocolo  de  ações.  Marcelo   comentou que  o cartão
pesquisador veio como ação rápida com um amparo legal. Professor José Luiz passou para o próximo
item que tratou do Catálogo de laboratórios; falou que solicitou aos campi a atualização dos catálogos
e Passos foi o único que respondeu. Passando para as datas de eventos institucionais da Pró-Reitoria
de Pesquisa e da Pró-Reitoria de Extensão:  Dia 10 de maio haverá curso de redação científica em
Inconfidentes. Para a Jornada Científica sugeriu a última semana de outubro. A Feira de estágios
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acontecerá em sequência da Jornada Científica para aproveitar a estrutura, já as datas serão definidas
posteriormente. Marcelo Bregagnoli falou sobre a data da REDITEC 2016, que será de 20 a 23 de
setembro.  Passando  para  os  Informes  da  Pró-Reitoria  de  Ensino,  a  Diretora  de  Ensino,  Márcia
Rodrigues  Machado,  solicitou  a  presença  da  servidora  Maria  Inês  Pelegrini,  que  fez  uma
apresentação dos resultados do IGC (índice Geral dos Cursos).  Inês explicou que trata-se de um
indicador de qualidade e explanou como ele é construído e se prontificou a trabalhar e acompanhar
mais de perto as ações. Solicitou apoio dos gestores aos pesquisadores institucionais, dando suporte.
Marcelo  Bregagnoli  agradeceu a  servidora  Inês.  No próximo item,  o  diretor  de  EAD,  professor
Giovane,  apresentou a situação do EaD no estado de São Paulo,  mencionou que foi enviado um
questionário  aos  diretores  para  apresentarem as  intenções  de  curso  e,  a  partir  desses  dados,  foi
construído um termo de cooperação que já foi encaminhado para o Luciano Toledo e se aguarda a
assinatura do termo. Nos Informes da Proex - Pronatec 2016: conjuntura e pactuações.  A Servidora
Sônia Regina Alvim Negreti fez a apresentação dos números dos cursos do Pronatec e apresentou
uma planilha especificando os recursos. Informou que, em 2016, está em execução o ano de 2015,
ainda não se tem nenhuma informação sobre a pactuação para 2016. Falou sobre o Pronatec no estado
de  São  Paulo,  mais  precisamente  nos  campi  Machado,  Muzambinho  e  Poços  de  Caldas;  e  da
dificuldade  na  aquisição  dos  materiais  devido  ao  atraso  na  liberação  do  financeiro.  Marcelo
Bregagnoli solicitou que seja feito um relato da situação para ser encaminhado ao titular da Setec.
Sônia apresentou o quadro geral de pactuação, no qual foi mostrado os cursos FIC que atendem 92
municípios, sendo 164 turmas oferecidas com 3.355 vagas e 2705 matrículas efetivadas. Nos cursos
concomitantes,  três  municípios  atendidos,  cinco cursos  ofertados  com 138 matrículas  efetivadas.
Cursos Subsequentes com nove municípios atendidos, com 375 vagas efetivadas. Nos cursos EaD, 10
municípios atendidos com 289 matrículas efetivadas das 345 vagas ofertadas. Cursos no Estado de
São Paulo, EaD com 289 vagas e FIC 3052 vagas.  Sônia apresentou o balanço total do Pronatec, que
conta  com  6559  matrículas  efetivadas  e  apresentou  a  planilha  financeira  e  se  prontificou  a
encaminhá-la  aos  diretores.  Marcelo  Bregagnioli  agradeceu  a  servidora  Sônia.   A Diretora  de
Extensão, Roselei Eleotério, falou sobre o Programa Jovem aprendiz, que foi formalizado junto ao
Ministério do Trabalho e Emprego e que um termo de compromisso já foi protocolado em Brasília e o
processo está em fase de validação dos cursos. Após a validação dos cursos, será feito um contato
com as empresas. A seleção é feita pelas empresas, o contrato pode ser de 6 meses a 1 ano, de acordo
com a duração dos cursos. Retomando os expedientes da Pró-Reitoria de Ensino, a diretora Márcia
Machado apresentou o próximo item:  Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos
Estudantes  do  IFSULDEMINAS.  Esse  plano  é  necessário  para  atender  as  Notas  Técnicas  nº
282/2015/SETEC/MEC e nº 138/2015/DPE/DDR/SETEC/MEC, as quais orientam a elaboração de
um plano que contemple o diagnóstico das causas de evasão e retenção e a implementação de ações
que ampliem as possibilidades de permanência e êxito dos estudantes no processo educativo.  Márcia
comentou que o documento está sendo elaborado e deve passar  pelo Conselho Superior, como a
próxima reunião será no final de março, sugeriu que fosse feito um “ad referendum” para cumprir os
prazos.   Márcia  comentou  também  sobre  o minicurso  que  será  ministrado  pela
consultora Jussara Hoffmann,  autora  de  inúmeras  publicações  sobre  Avaliação  Mediadora, no
Campus Machado,  nos dias 9 e 10 de março. O  público-alvo serão docentes e equipe pedagógica.
Outro  ponto  abordado  pela  diretora  Márcia  foi  a  questão  dos  20%  semipresencial  dos  cursos
aprovados do IFSULDEMINAS; falou que as pedagogas estão trabalhando e, em março, apresentarão
uma  minuta  de  como  funcionaria  esses  20%  nos  cursos  semipresencial  reconhecidos,  que  será
discutida  até  chegar  no  Conselho  Superior.  Outro  ponto  tratou  das  Pautas  do  CEPE/CAMEN;
apresentou os três novos cursos: Técnico em Qualidade Concomitante ao Ensino Médio – Carmo de
Minas, Licenciatura em Educação do Campo / Regime de Alternância – Inconfidentes, e Técnico em
Agropecuária Subsequente Ênfase Agroecologia para Educandos da Reforma Agrária do Sul de MG –
Machado. Passaram pela Camem e depois Cepe. Márcia falou também sobre o Cumprimento da Lei
13.168,  que  altera  a  artigo  da  LDB;  e  da  Portaria  de  Recredenciamento  Institucional,  que  está
aguardando publicação do CNE. Com relação à Portaria da EaD, Professor Marcelo Bregagnoli e o
Professor Carlos Alberto agendaram uma visita para tentar negociar a liberação. Márcia comunicou o
avanço  da  Proen  juntamente  com a  TI  em relação  à  migração  dos  dados  do  vestibular  para  o
formulário de matrícula, facilitando o trabalho da secretaria. Sobre o Edital EVACT e Edital Auxílio
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para Participação em Eventos Artísticos, Culturais e Esportivos; Márcia colocou que é necessário
atentar para os prazos. Para o Auxílio estudantil, as assistentes sociais serão convocadas para discutir
as estratégias de análises da documentação que dura em média quatro semanas. Marcelo Bregagnoli
solicitou à Márcia que leve até a coordenadora das assistentes sociais o motivo das reuniões serem
realizadas  em Pouso Alegre,  sendo que  nos  campi  pré  não  se  paga  diária,  levando  em conta  o
contingenciamento. Marcelo Bregagnoli solicitou que o Chefe de Gabinete providencie um ofício
reforçando  o  uso  da  webconferência.  Bregagnoli  falou  sobre  a  nota  do  ENEM  que  está  sendo
aguardada, falou ainda da importância das ações de preparação para o ENEM como a formação de
grupos de estudos. Professor José Mauro agradeceu a equipe pela ajuda, eficiência e o empenho no
fechamento do Relatório de Gestão. João Olímpio reclamou que o celular institucional e o modem
não  funcionam  em  Carmo  de  Minas.  Professor  Marcelo  Bottazzini  e  Professor  Carlos  Reinato
também registraram a reclamação. Marcelo Bregagnoli solicitou aos gestores enviarem um ofício
para a Reitoria com a reclamação até o dia 05 de fevereiro para que se possa resolver o problema.
Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às 14 horas e 25 minutos. Eu, ________________ Iracy Rennó Moreira
de Lima, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, quatro de
fevereiro de dois mil e dezesseis. 

Marcelo Bregagnoli ____________________________
Márcia Rodrigues Machado ____________________________
Carlos Henrique Rodrigues Reinato ____________________________
Roselei Eleotério ____________________________
Francisco Vitor de Paula ____________________________
João Olympio de Araújo Neto ____________________________
João Paulo de Toledo Gomes ____________________________
José Luiz de Andrade Rezende Pereira ____________________________
Honório José de Morais Neto ____________________________
Marcelo Bottazzini ____________________________
Cássio Henrique Garcia Costa  ____________________________
Carlos Guida Anderson ____________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino ____________________________
José Mauro Costa Monteiro ____________________________
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