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Ata da 58ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 8 de setembro de 2016.

Aos oito dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas  e
vinte seis minutos,  na sala de reuniões do Campus Machado, sob a Presidência do
Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quinquagésima oitava Reunião do
Colégio de Dirigentes, a décima quinta da nova gestão, estando presentes: Marcelo
Bregagnoli, Carlos Alberto Machado Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues Reinato,
Cléber Ávila Barbosa, Francisco Vitor de Paula, Fabrício da Silva Faria, João Olympio
de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, José Luiz de Andrade Rezende Pereira,
Flávio  Henrique  Calheiros  Casimiro,  Luiz  Carlos  Machado  Rodrigues,  Marcelo
Bottazzini,  Miguel  Angel  Isaac  Toledo del  Pino,  Thiago Caproni  Tavares.  Marcelo
Bregagnoli  agradeceu  a  presença  de  todos  e  a  receptividade  do  Professor  Carlos
Henrique que recebeu a equipe do Colégio de Dirigentes e dos Grupos de Trabalhos:
Ensino  a  Distância,  Orçamento,  CGAEs.  Marcelo  Bregagnoli  apresentou  a  pauta:
Palavra do presidente; Proposta de discussão para o Comitê Permanente de EAD:
1.  Minuta  de  Regimento  dos  Cursos  Superiores  na  modalidade  a  distância  no
IFSULDEMINAS.  2.  Minuta  de  Governança  de  Educação  a  distância  do
IFSULDEMINAS.  3.  Ofertas  de  Cursos  Superiores  na  modalidade  a  distância  nos
campi  do  IFSULDEMINAS.  4.  Informe  do  curso  Inglês  sem  fronteiras.  O  grupo
inicialmente se reuniu com o Colégio de Dirigentes e, em seguida, fez uma reunião
paralela, coordenada pelo diretor de EAD, Giovane José da Silva. Ao final do dia,
voltou para apresentar  o resultado das discussões.  Proposta de discussão para os
coordenadores de Acompanhamento ao Educando: 1. Funcionamento da concessão
de auxílios estudantis.  2.  Alta  demanda de auxílio  moradia  e  pouca demanda para
alguns  alojamentos.  3.  Canais  de  atendimento  e  compartilhamento  de  informações
entre  Coordenação  de  Acompanhamento  ao  Educando/Reitoria  e  os  campi.  4.
Atendimento a estudantes com necessidades específicas e  o preparo dos servidores
envolvidos. 5. Estratégias educacionais que podem reduzir a evasão e a retenção. 6.
Regimento Disciplinar Discente.  O grupo inicialmente se reuniu com o Colégio de
Dirigentes e, em seguida, fez uma reunião paralela, coordenada pelo coordenador de
Assistência  ao  Educando,  Daniel  dos  Santos  Oliveira,  e  pela  diretora  de  Ensino,
Márcia Rodrigues Machado. Ao final do dia, voltou para apresentar o resultado das
discussões.  Proposta  de  discussão  para  os  Diretores  de  Administração  e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1

mailto:reitoria@ifsuldeminas.edu.br


Planejamento:  Orçamento.  O  grupo  inicialmente  se  reuniu  com  o  Colégio  de
Dirigentes e, em seguida, fez uma reunião paralela, coordenada pela Servidora Virgínia
Castro. Ao final do dia, voltou para apresentar o resultado das discussões.  Verificação
da ata da reunião anterior;  Pautas do próximo Consup; Encaminhamento do CAPI:
fundação de apoio (protocolo 312/2016); Plano Diretor; Norma complementar do e-
mail institucional; Informes da Proen: - FCC's; - Credenciamento EaD superior: curso
de  Pedagogia  Institucional  Inter  campi  e  futuras  ofertas  Institucionais  de  cursos
superiores; Duplicidade de matrícula: Lei 12.089/2009; Ofício 094/2016 Proen IN 02
Auxílio Emergencial/  jul 2016; Editais de Auxílio Estudantil;  Informes da Proex :
Ofício circular Proex: lançamento de cursos FIC no SISTEC; Programa Aquisição de
Alimentos - PAA; PRONATEC: término dos cursos,  prestação de contas e circular
PROEN/PROEX;  Informes  da  PPPI -  Workshop  Inovação  tecnológica.  OBAP -
Jornada Cientifica - Comitê de Ética em Pesquisa - Editais Internos (Resultados/ cartão
pesquisador) - Bolsa CNPQ - Polo de Inovação. Informes da Proad - RDC – placas
fotovoltaicas  -  Orçamento  2016  e  2017  -  Processos  de  gestão.  Apresentação  dos
resultados das discussões dos grupos paralelos. Professor Marcelo Bregagnoli começou
dizendo que a reunião tem como um dos tópicos principais a questão financeira e a
busca de alternativas levando em consideração a redução orçamentária para o próximo
ano e a contenção de gastos. Citou o exemplo das reuniões que acontecem em conjunto
no mesmo dia e local para otimização dos gastos com deslocamento dos servidores.
Falou da finalização do processo das Placas Fotovoltaicas que foi  maior compra via
Regime Diferenciado de Contratações (RDC) realizada na Rede Federal,  visando a
economicidade e sustentabilidade das instituições no que se refere ao atendimento das
necessidades energéticas. Conforme acordado, Inconfidentes, Machado e Muzambinho
tiveram 50% do valor das usinas custeados pela Reitoria. Em reunião com o Diretor do
Campus Pouso Alegre, optou-se por utilizar o recurso para equipar os laboratórios do
campus.  Marcelo Bregagnoli apresentou o Professor Flávio Calheiros que assume a
Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  e  hoje  participou  pela  primeira  vez
como Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional. O Servidor Fabrício representou o
Honório e a Professora Dulcimara o Professor José Luiz. Marcelo lembrou do prazo
para a conclusão do Plano Diretor das unidades (até dezembro). Outro ponto colocado
na reunião foi a enquete sobre o uso do e-mail institucional que será apresentado na
próxima reunião do Conselho Superior. Após a explanação e boas vindas do Reitor, as
equipes se reuniram em salas distintas e começou a reunião do Colégio de Dirigentes.
Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  o  ofício  enviado  para  as  unidades  que  tratou  do
relatório das 30 horas. “Trata-se de um relatório parcial que cada unidade faz e daqui
seis meses o relatório de doze meses que será apresentado ao Conselho Superior.”
Marcelo Bregagnoli agradeceu aos Campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho pela
receptividade aos professores da Bolívia e também a equipe do Instituto Fluminense e
do Triângulo Mineiro. Falou ainda que o IFSULDEMINAS tem sido referência em
padronização e modo de ação. Marcelo Bregagnoli colocou a ata da última reunião do
Colégio  de  Dirigentes  em  discussão,  sendo  aprovada  por  todos.  Dando
prosseguimento,  apresentou  os  pontos  de  pauta  da  próxima  reunião  do  Conselho
Superior.  Falou  da  importância  da  objetividade  nas  deliberações  por  conta  dos
encaminhamentos  e  respeitando  o  regimento.  Marcelo  Bregagnoli  falou  que  na
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próxima  Reunião  do  Conselho  Superior,  Doutor  Dauri  Ribeiro  Silva,  Procurador
Federal do IFSULDEMINAS, fará uma palestra aos conselheiros.  Em um segundo
momento  acontecerá  a  apresentação  dos  órgãos  colegiados  e  a  estrutura  das  pró-
reitorias. Professor Carlos Alberto falou da importância de se passar aos conselheiros o
entendimento das matérias e o trâmite de como o documento é construído. Marcelo
Bregagnoli sugeriu a implantação da Câmara de Gestão de Pessoas para um melhor
entendimento  das  matérias  que  chegam  ao  Conselho  Superior  e  também  em
atendimento a uma cobrança da CGU. Flávio Calheiros falou sobre a implantação da
Câmara de Desenvolvimento Institucional que tem como ideia principal o tratamento
das matérias antes de chegar no CAPI, no mesmo molde que acontece na CAMEM
antes de chegar ao CEPE. “Matérias discutidas com maior debate e melhoradas, com
organização  de  grupos  de  trabalho”.  Dando  prosseguimento  a  reunião,  Professor
Marcelo leu os pontos de pauta da Reunião do Conselho Superior: Orçamento 2017;
Resumo dos Relatórios de Auditoria Interna do exercício 2016. Proposta de criação de
polo e-Tec do IFSULDEMINAS na cidade de Andradas. Indicação de Comissão de
Avaliação  e  Habilitação  de  Polos  de  Apoio  Presencial  dos  cursos  de  Educação  a
Distância.  Alterações  no  Projeto  Pedagógico  do  curso  de  Tecnologia  em  Gestão
Ambiental – Campus Poços de Caldas.  Homologação das Resoluções Ad Referendum:
- nº 51/2016 (Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas – Campus Muzambinho).- nº 52/2016 (Alteração do Projeto Pedagógico do
Curso  de  Tecnologia  em Cafeicultura  –  Campus  Muzambinho).  -  nº  53/2016 (Ato
autorizativo do Curso de Tecnologia em Cafeicultura - Campus Muzambinho). -  nº
54/2016  (Criação  do  Curso  Técnico  em  Mecânica  Integrado  ao  Ensino  Médio  –
Campus  Avançado  Três  Corações).  -  nº  55/2016  (Criação  do  Curso  Técnico  em
Edificações Integrado ao Ensino Médio – Campus Pouso Alegre). Pauta encaminhada
pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): Minuta de regulamentação da
utilização  de  até  20%  semipresenciais  na  carga  horária  dos  currículos  dos  cursos
presenciais no IFSULDEMINAS; Alteração do artigo 6º §1º da Resolução nº 19/2015,
que dispõe sobre a criação de Normas Acadêmicas de cursos da Educação Técnica
Profissional de Nível Médio na Educação a Distância; Proposta de normatização da
Incubadora  de  Empresas  Mista  –  INCETEC  –  do  IFSULDEMINAS;  Regimento
Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do IFSULDEMINAS; Alteração da Resolução
nº 14/2013, que dispõe sobre o afastamento docente para cursos Stricto Sensu e pós-
doutorado. Política de Segurança da Informação do IFSULDEMINAS – Proposta da
Norma Complementar nº 01 (uso do serviço de e-mail), após procedimento de consulta
à comunidade sugerido pelo Consup. Professor Flávio Calheiros falou que o objetivo
da  consulta  era  fazer  um levantamento  junto  à  comunidade  sobre  a  aprovação  da
norma. Foram feitos debates nos campi e disponibilizada uma enquete com um número
expressivo de  votantes  (470 votantes  com a  aprovação  de  86 por  cento  da  norma
original com algumas alterações pontuais e 14 por cento reprovando a norma). Flávio
agradeceu os representantes do comitê dos campi na organização do debate e também
aos diretores pelo apoio. Finalizada a pauta do Conselho Superior, Professor Marcelo
passou para o próximo item do Colégio de Dirigentes que tratou do Encaminhamento
do CAPI: fundação de apoio (protocolo 312/2016);  O Servidor Fabrício falou se for
criada uma outra fundação terão que ser previstas algumas regras, entre elas a de como
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serão distribuídos os projetos futuramente. A Proad decidiu encaminhar ao Colégio de
Dirigente e posteriormente as Câmaras para uma normatização. Segundo o Professor
Miguel, já existe uma outra fundação que iniciou na gestão anterior e a proposta é que
ela  fique  ligada  ao  Campus  Inconfidentes.  Segundo  o  Professor  Carlos  Henrique,
existem duas denominações quanto a fundação. Ela pode ser de apoio ou privada e no
caso a que o Miguel se refere é privada. Segundo Carlos Reinato, para ser Fundação de
Apoio ela tem que ser credenciada. Marcelo Bregagnoli sugeriu uma consulta com o
Doutor Dauri para uma análise jurídica. Fabrício falou que somente a FADEMA pode
executar orçamento por se tratar da única Fundação de apoio da Instituição. Carlos
Reinato sugeriu que seja ministrada uma palestra para os gestores explicando sobre o
papel das Fundações e se prontificou a fazer o contato com o palestrante. Próximo item
de  pauta  tratou  sobre  o  Plano  Diretor,  “Processo  de  Obras  de  Infraestrutura”,
aprovado  na  resolução  79/2015   onde  se  tem um cronograma  para  seguir.  Foram
solicitadas a formação das comissões dos campi. “A Comissão é muito importante para
desenvolver, pegar diagnóstico e não somente acompanhar as obras. Ele deve seguir o
Plano  Diretor  Municipal,  principalmente  nos  campi  urbanos.  O  Plano  Diretor  é
referência e envolve o que a Instituição é, o que ela tem, e onde pretende chegar”;
completou Flávio. Flávio falou ainda que a PRODI está elaborando uma minuta, um
modelo de Plano Diretor, que será encaminhada aos gestores para ser trabalhada com
o diagnóstico do campus e solicitou urgência no envio dos nomes dos componentes da
Coinfra. Passando para os Informes da Proen: FCC's;  Professor Carlos Alberto falou
que está no aguardo do recebimento da Portaria com as novas FCC’s, foi enviado um
ofício com o levantamento feito no primeiro semestre, solicitando 27 e provavelmente
serão contempladas 22. Carlos Alberto colocou que,  segundo a Portaria do MEC, a
distribuição das FCCs será realizada mediante a comprovação da oferta do curso e o
registro da matrícula no SISTEC. Curso Técnico Presencial de Nível Técnico Regular
mesmo que haja mais de um tipo de oferta, Integrado, Concomitante e Subsequente
serão  contemplados  apenas  uma  FCC.  Carlos  Alberto  falou  que  das  5  FCCs  não
contempladas, 3 ainda não estão no SISTEC e duas enquadram na oferta do mesmo
curso em duas modalidades recebendo no caso apenas uma FCC. Professor Carlos
Alberto falou sobre o Credenciamento EaD superior: curso de Pedagogia Institucional
Inter campi e futuras ofertas Institucionais de cursos superiores; foram chamados os
Campi: Inconfidentes, Machado e Muzambinho em uma reunião para iniciar a oferta
do curso de Pedagogia institucionalmente e que depois  outros cursos virão.  Carlos
Alberto Solicitou a ampliação das vagas que na portaria saiu 50 vagas totais que seja
pelo menos 50 vagas por  campus.  Marcelo  Bottazzini  perguntou quando os campi
novos estarão envolvidos também na oferta de cursos superiores EaD. Carlos Alberto
respondeu que,  “primeiramente para o curso de Pedagogia, foram chamados os três
campi por se  tratarem de poucas vagas.  Para os outros cursos,  é sentar  na mesa e
conversar.” Professor Thiago perguntou se o credenciamento é Institucional, porque a
força de trabalho dos outros campi não foram chamados. Carlos Alberto respondeu que
tudo é  questão  de  conversar,  o  credenciamento  foi  dado aos  três  Polos  e  era  uma
questão  de  lógica  chamá-los.  Como  os  outros  campi  não  estão  credenciados  eles
entrariam na conversa com os campi para a oferta nos Polos credenciados, dividindo a
força de trabalho.  Professor Luiz Carlos colocou que não sabia sobre a pesquisa para
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abrir  novos  cursos  e  falou  que  está  havendo  um  tratamento  diferenciado.  Carlos
Alberto respondeu que desde dezembro do ano passado no ofício número 132 de 21 de
dezembro de 2015 consta as datas para protocolos de cursos, todos receberam e tinham
conhecimento. Sobre os Cursos que Machado Protocolou não existe nada que dizia que
não podia protocolar pois as regras serão construídas na oferta. Não houve nenhuma
informação privilegiada, o que o Campus Machado fez foi uma questão de estratégica
e todos poderiam ter feito da mesma maneira. Marcelo Bregagnoli disse que não tem
nada definido sobre EaD Superior e que a equipe de EaD está reunida para discutir a
minuta com as regras. Como encaminhamento, Professor Carlos Alberto sugeriu que os
campi  conversem entre si  para  a oferta dos cursos já  protocolados “em conjunto”.
Comunicou ainda que a próxima data para protocolo de novos cursos é março de 2017,
já  com  as  regras.  Passando  para  o  próximo  item:  Duplicidade  de  matrícula:  Lei
12.089/2009; Carlos Alberto solicitou atenção de todos no que se refere a duplicidade
de matrícula e fez a leitura da lei: “Esta Lei visa a proibir que uma mesma pessoa
ocupe,  na  condição  de  estudante,  2  (duas)  vagas,  simultaneamente,  no  curso  de
graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo o território nacional. É
proibido uma mesma pessoa ocupar, na condição de estudante, simultaneamente, no
curso de graduação, 2 (duas) vagas, no mesmo curso ou em cursos diferentes em uma
ou mais de uma instituição pública de ensino superior em todo o território nacional. A
instituição pública de ensino superior que constatar que um dos seus alunos ocupa uma
outra vaga na mesma ou em outra instituição deverá comunicar-lhe que terá de optar
por  uma das  vagas  no prazo de  5  (cinco)  dias  úteis,  contado do primeiro dia  útil
posterior à comunicação.  Se o aluno não comparecer no prazo assinalado no caput
deste artigo ou não optar por uma das vagas, a instituição pública de ensino superior
providenciará o cancelamento: da matrícula mais antiga, na hipótese de a duplicidade
ocorrer  em  instituições  diferentes;  da  matrícula  mais  recente,  na  hipótese  de  a
duplicidade ocorrer na mesma instituição.” Professor Carlos Alberto comentou sobre o
Ofício 094/2016 Proen - IN 02 Auxílio Emergencial/ jul 2016; Trata-se do aluno que
não participou do edital normal de auxílio e entra em vulnerabilidade ele veio para
socorrer o aluno até que ele entre no próximo edital. Editais de Auxílio Estudantil;
Marcelo Bregagnoli sugeriu a descentralização do recurso para cada uma das unidades,
além da alteração da resolução, justificada pela descentralização e  todos concordaram.
Passando para  os   Informes  da Proex:  Professor  Cléber  comentou  sobre  o  ofício
circular da Proex: lançamento de cursos FIC no SISTEC; As dúvidas chegaram e frente
ao cenário externo foi  colocado o peso sobre as ações no SISTEC e o impacto no
orçamento. O ofício vem para uma padronização interna.  Sobre o Programa Aquisição
de Alimentos – PAA; Cléber explicou que trata-se de uma ampliação do PNAE com
recurso próprio.  Do total de recursos destinados no exercício financeiro à aquisição de
gêneros  alimentícios  pelos  órgãos  e  entidades,  pelo  menos  30% (trinta  por  cento)
deverão ser destinados à aquisição de produtos da agricultura familiar. Nos campus que
tem restaurante, a aquisição de gênero alimentício,  30 por cento tem que ser comprado
da Agricultura Familiar. Outro ponto da PROEX tratou do PRONATEC: término dos
cursos, prestação de contas e circular PROEN/PROEX;  Cléber falou que foi preparado
uma instrução normativa que posteriormente será encaminhada.  Professora Dulcimara
apresentou os  Informes da PPPI :  Workshop Inovação tecnológica em outubro no
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Campus Pouso Alegre. Dulcimara falou também sobre a OBAP (Olimpíada Brasileira
de Agropecuária), a fase presencial acontece nos dias 7, 8 e 9 em Uberlândia. Solicitou
o ônibus do campus Passos para o deslocamento da equipe. Falou ainda da Jornada
Cientifica que recebeu 803 trabalhos que estão tramitando. O evento acontece nos dias
7 e 8 de novembro em Passos e agradeceu ao Professor João Paulo e a equipe do
campus pelo apoio.  Passando para o próximo item: Comitê  de  Ética  em Pesquisa,
Professora Dulcimara falou que já tem uma “pré comissão” com os nomes sugeridos
pelos  campi.  O regimento  já  passou pelas  câmaras  e  será  apresentado na  próxima
reunião  do  Conselho  Superior.  Sobre  os  Editais  Internos  (Resultados/  cartão
pesquisador), Campus Inconfidentes tem 18 projetos tramitando e Muzambinho com
22 projetos e solicitou aos campi que enviem o mais rápido possível para não atrasar o
cartão  pesquisador.  Outro  item  tratou  sobre  as  Bolsas  do  CNPQ,  que  segundo
Professora Dulcimara houve corte  em muitas instituições e no IFSULDEMINAS o
corte não aconteceu. Houve um remanejamento de bolsas, das 5 bolsas do Programas
de Iniciação Científica (PIBIQ) passou para 8. Ações Afirmativas continua com uma e
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) saiu de 3 e passou
para 2. As Bolsas da FAPEMIG de 2015 para 2016 subiram de 30 para 40 Bolsas.
Dulcimara expôs sobre o Polo de Inovação, trata-se de uma ideia antiga, desde 2014
onde existia o edital Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)
para  concorrer  neste  edital  foi  feito  um convite  aos  campi.  Na  época  o  Professor
Leandro fez um projeto com 52 páginas com o preenchimento de formulários com
apoio de uma equipe,  mas o projeto não foi  contemplado. A justificativa é que os
profissionais e a estrutura da instituição estão ligados às Ciências Agrárias e não à
indústria  e  máquinas.  A ideia  partiu  então  para  a  implantação  de  um  Polo  em
Cafeicultura  que  conta  com o  apoio  da  Cooxupé,  no  qual  foi  feito  um termo  de
colaboração técnica.  Marcelo Bregagnoli  falou sobre a importância  da captação do
recurso externo.  Passando para os informes da PROAD, Professor Marcelo solicitou
que a comissão da Proad apresentasse o resultado dos trabalhos. Fabrício comentou
sobre  a  RDC  –  Placas  fotovoltaicas.  Falou  que  provavelmente  amanhã,  dia  9  de
setembro, já começa a empenhar os valores. Sobre o Orçamento 2016 e 2017, Fabrício
solicitou atenção com os empenhos e orientou para que a  execução aconteça o mais
breve possível e dentro do exercício. Fabrício falou ainda que foi solicitado aos campi
um levantamento dos gastos previstos até o final do ano.  As planilhas foram enviadas
à PROAD para que seja feito  um remanejamento do que está empenhado para poder
reduzir  e fechar  dentro do limite.  Fabrício falou do prazo do envio de projetos de
patrocínio para o Banco do Brasil até o dia 26 de setembro para eventos no exercício
de 2017/2018. Fabrício comentou sobre o Módulo Patrimônio e Contabilidade para
avaliação dos bens que é feito de 4 em 4 anos que passou por testes e está sendo
ajustado. Comentou ainda sobre o evento da PROAD, que acontecerá em parceria com
o Campus Machado. A Procuradora da AGU vai dar uma palestra sobre terceirização e
fiscalização contratos  de  terceirizados.  Miguel  falou sobre  os  Editais  de  Esporte  e
Cultura e solicitou que o edital seja disponibilizado no ano anterior para um melhor
planejamento. Cléber se prontificou a atender a demanda. Marcelo Bregagnoli solicitou
que  todos  os  editais  sejam  disponibilizados  no  ano  anterior. Marcelo  Bregagnoli
solicitou  ao  Grupo  de  trabalho  de  EaD a  apresentação  do  documento.  Professor
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Giovane  começou  dizendo  que  “a  equipe  chegou  a  uma  definição,  levando  em
consideração dois princípios básicos. Primeiro: Não desejamos em nenhum momento
barrar  os  campi  de  abrirem cursos  na  modalidade  de  EAD.  Segundo:  Se  unirmos
somos muito mais fortes do que sozinhos. Os artigos no documento incentivam a oferta
inter  campi.”  Giovane fez  a  leitura  do documento  especificando os  tópicos.   Com
relação ao limite de vagas mencionado no documento,  foi  questionado pelo Carlos
Henrique  que  seria  necessário  um estudo  prévio  de  viabilidade  econômica.  Flávio
perguntou  se  seria  necessário  citar  o  quantitativo.  Após  discussão  foi  acatada  a
alteração do documento, colocando “cem vagas para um campus e mais de cem para
dois  ou  mais  campi.”  Professor  Giovane explicou que  o  protocolo  de  intenção  de
cursos  serve  para  a  diretoria  de  EaD  avaliar  duplicidade  de  cursos  para  a  UAB
(Universidade Aberta  do Brasil).  Marcelo Bregaggnoli  solicitou que na oferta Inter
campi  passe  pela  gestão.  Com  relação  ao  protocolo  dos  cursos,  Professor  Carlos
Alberto sugeriu o entendimento entre os gestores na proposta de ofertas inter campi.
Marcelo Bregagnoli propôs a elaboração de um documento baseado no de graduação
para os cursos de pós-graduação. Professor Marcelo Bregagnoli solicitou que os cursos
sejam  oferecidos  nos  Polos  E-tec,  Polos  UAB  e  Centros  de  Referência.  Todos
concordaram. Foi marcada uma reunião sobre o Curso de Pedagogia para o dia 15 de
setembro  com  a  participação  de  todos  os  Campi.  Professor  Marcelo  Bregagnoli
solicitou à Professora Dulcimara que trabalhe no Regimento adaptando para o Lato
sensu. Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a  comissão de EaD. Próximo item a
Professora Márcia Machado e o Servidor Daniel fizeram a apresentação dos trabalhos
da equipe de Coordenadores de Acompanhamento ao Educando. Daniel colocou que há
necessidade de melhorar a linguagem do edital para facilitar o entendimento além do
envolvimento de outros profissionais para mobilização e divulgação no campus. Falou
também  da  alta  demanda  de  auxílio  moradia  e  pouca  demanda  para  alguns
alojamentos. Professor Carlos Henrique sugeriu dar prioridade ao alojamento e depois
o auxílio. Daniel falou da importância dos Canais de atendimento e compartilhamento
de informações entre coordenação de Acompanhamento ao Educando /Reitoria e os
Campi. Falou também  sobre a mobilização para trabalhar no atendimento a estudantes
com necessidades específicas e no preparo dos servidores envolvidos. Márcia Machado
falou sobre a resolução 20/2016 que trata do Plano Estratégico de Permanência e Êxito
dos Estudantes do IFSULDEMINAS e solicitou que os campi registrem ações  para a
permanência  do aluno na instituição.  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu a  presença  de
todos  e  declarou  encerrada  as  dezessete  horas  e  cinquenta  e  três  minutos. Eu,
________________Iracy  Rennó  Moreira  de  Lima,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após
apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, 8 de setembro de 2016.

Marcelo Bregagnoli _______________________________

Carlos Alberto Machado Carvalho _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Cléber Ávila Barbosa _______________________________

Francisco Vitor de Paula _______________________________

Fabrício da Silva Faria _______________________________

João Olympio de Araújo Neto _______________________________
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João Paulo de Toledo Gomes _______________________________

Dulcimara Carvalho Nannetti _______________________________

Flávio Henrique Calheiros Casimiro _______________________________

Luiz Carlos Machado Rodrigues _______________________________

Marcelo Bottazzini _______________________________

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________
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