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Ata da 57ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 21 de junho de 2016.

Aos vinte um dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e vinte minutos,
na sala de reuniões da Reitoria e simultaneamente, via webconferência, nos campi Inconfidentes,
Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e nos campi avançados Três Corações e Carmo de
Minas, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quinquagésima sétima
reunião  do  Colégio  de  Dirigentes,  a  décima  quarta  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, José Mauro Costa Monteiro, Luiz Carlos
Machado  Rodrigues,  Marcelo  Bottazzini,  Miguel  Angel  Isaac  Toledo  del  Pino,  Thiago  Caproni
Tavares. Marcelo  Bregagnoli  começou  a  reunião  apresentando  os  itens  da  Pauta:   Palavra  do
Presidente;  Verificação da ata da reunião anterior;  Portaria  de Contenção de despesas; Pautas do
Próximo  Consup;  Revisão  do  Regimento  do  Comitê  Gestor  de  TI;  Liberação  de  financeiro  e
orçamento; Informes da Proex: Expedição IFSULDEMINAS; Pronatec: execução financeira e cursos;
Parceria SAMU e PNAE em Minas; Centro de Línguas e edital de mobilidade; Informes da Proen:
Pautas do CEPE para o Consup; EaD – ofertas de cursos; Informes da Proen; Expedientes. Marcelo
Bregagnoli falou de sua preocupação com relação à liberação orçamentária. Falou que até o momento
foi  liberado quarenta  por  cento  de capital  e  oitenta  por  cento de  custeio com uma promessa  do
Ministro da liberação dos TED's, com um posicionamento até a próxima sexta-feira, dia 24 de junho.
Falou  ainda  que,  na  semana  passada,  aconteceu  a  liberação  de  cem por  cento  do  financeiro  do
Pronatec e que ficou claro que a liberação ocorreu devido ao atendimento a São Paulo. Professor
Francisco perguntou se haverá corte no Pronatec. Marcelo Bregagnoli comentou que provavelmente o
Pronatec não tenha o mesmo vigor e que o corte de recursos já aconteceu nas unidades particulares.
Marcelo Bregagnoli se posicionou dizendo que caso venha acontecer algum corte que permaneça cem
por cento do custeio e que o corte aconteça no capital e todos concordaram. Ele comentou sobre o
processo das células fotovoltaicas, que se encerra na próxima sexta-feira, dia 24. As nove unidades
entraram no processo de RDC e,  como ficou acordado,  nos  campi pré metade do valor  de cada
unidade está no orçamento do ano passado. Marcelo Bregagnoli disse que o professor João Paulo
conseguiu no Campus Passos reduzir o custeio através de um controle administrativo e solicitou a ele
que disponibilize o modelo pra os outros campi. Outro ponto tratado foi a questão da elaboração de
uma portaria de contingenciamento de gastos públicos que será encaminhada na próxima reunião do
Colégio  de  Dirigentes  para  aprovação  e  citou  a  portaria  das  reuniões  que  já  acontecem  via
webconferência para a redução de gastos com deslocamento. O reitor colocou em discussão a ata da
última reunião do Colégio Dirigentes, sendo aprovada por todos. Passou a palavra para o professor
Cléber, que apresentou a situação atual do Pronatec, falou da liberação do financeiro e solicitou a
liquidação do máximo que puder. Cléber comentou sobre a visita in loco da equipe para verificação
de  ponto,  plano  de  curso,  planilhas  e  controles  com  um  resultado  positivo.  Professor  Tiago  e
professor Francisco questionaram sobre a continuidade dos cursos Pronatec, tendo em vista a situação
atual. Cléber falou que foi sinalizada a manutenção dos cursos que estão em andamento. Marcelo
Bregagnoli  comentou que o Honório participará do próximo Forplan quando a proposta  da nova
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planilha orçamentária da Matriz Conif será debatida. Trata-se da primeira reunião na qual se terá uma
prévia da Matriz 2017. Marcelo expôs que no Mec estão sendo reanalisados todos os processos que
passaram por lá e uma das reanálises trata-se das portarias que foram emitidas, como por exemplo a
portaria 46 (que trata-se do Pibid e foi  revogada).  Salientou que essa revogação foi boa para os
Institutos, mas pode acontecer outras revogações que podem ser preocupantes. Marcelo Bregagnoli
falou sobre o Fórum que acontece em Poços de Caldas, trata-se de um Fórum Mineiro de políticas
dos Institutos  Federais  com presença confirmada do Marcos  Viegas,  que é  o novo secretário  da
SETEC, e salientou a  importância  da presença de todos amanhã,  dia  22,  na abertura do evento.
Passando para o próximo item de pauta, o reitor comentou sobre o Regimento do Comitê Gestor de
TI  para  aprovação  do  Colégio  de  Dirigentes,  Marcelo  Bregagnoli  colocou  em discussão,  sendo
aprovado por todos. Passando para o próximo item, foi apresentada a pauta da reunião do Conselho
Superior,  marcada  para  28  de  junho.  Professor  Tiago  comentou  sobre  o  documento  Política  de
Segurança  da  Informação  e  que  o  assunto  poderia  ser  mais  discutido  na  comunidade.  Marcelo
Bregagnoli falou sobre o trâmite do documento, que já passou pelas Câmaras e vem sendo trabalhado
desde outubro do ano passado. Marcelo Bottazzini falou que,  no Campus Pouso Alegre,  também
passou pelo Napi. Marcelo Bregagnoli falou também de uma pauta do Honório que passou pelo Capi
e foi reencaminhada para o Colégio de Dirigentes, se o IFSULDEMINAS deve adotar mais de uma
fundação de apoio e as regras de uso. Como será a distribuição de projetos, atuação por áreas e
outras.  Marcelo Bregagnoli  sugeriu discutir  o tema na próxima reunião presencial  do Colégio de
Dirigentes devido à complexidade do documento.  Dando sequência, professor Cléber falou sobre o
programa “Expedição IFSULDEMINAS”, que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento e
o fortalecimento da cidadania dos estudantes e servidores, além de promover a integração social com
as comunidades locais.  Cléber solicitou apoio dos dirigentes nas viagens para as dez cidades que
farão parte do programa. Agradeceu ao professor Carlos Reinato pelo apoio e que no dia 10 de julho
acontece  a  abertura  do  evento  no  Campus  Machado.  Cléber  falou  sobre  o  curso  de  Urgência  e
Emergência que será ofertado pelo Instituto Federal em parceria com o Samu. Ao todo, 10 municípios
da região serão contemplados pelas 200 vagas disponibilizadas para a capacitação.  As seleções estão
sendo  finalizadas  e,  na  próxima  semana,  serão  necessárias  as  contratações  dos  tutores.  No
cronograma,  estão  previstas  duas  viagens  para  Varginha  dos  campi  Muzambinho,  Passos,  Três
Corações e Pouso Alegre para a realização dos estágios. Com relação ao PNAE, o IFSUDEMINAS
firmará parceria com as oito Superintendências Regionais de Ensino do Sul e Sudoeste de Minas
Gerais para oferta de cursos à Rede Estadual. A reunião ocorre amanhã, dia 22, na Reitoria. Cléber
comentou sobre a implantação do Centro de Ensino de Línguas (Celin). A proposta é disponibilizar
uma sala em cada campus para a realização das aulas, reuniões e demais atividades do Celin, além do
atendimento aos alunos. Esse espaço será equipado com livros didáticos, dicionários de língua inglesa
e  espanhola,  microcomputadores,  fones  de  ouvido,  projetor,  equipamento  de  som,  entre  outros
materiais  adquiridos  pela  Reitoria  e  fornecidos  aos  campi.  Sobre o Edital  de  Mobilidade,  foram
selecionados os 30 alunos, sendo 11 de Inconfidentes, 14 de Muzambinho, 4 de Machado e 1 de
Pouso  Alegre.  Solicitou  apoio  dos  gestores  no  deslocamento  para  a  confecção  dos  passaportes.
Professor  Carlos  Alberto  falou  sobre  os  Informes  da  Pró-Reitoria  de  Ensino.  Primeiramente,  os
encaminhamentos do CEPE para o Conselho Superior. Proposta de criação dos cursos: Técnico em
Agronegócio Subsequente (EAD) – Campus Avançado Três Corações;  Técnico em Agroindústria
Subsequente  (EAD)  –  Campus  Machado;  Técnico  em Geoprocessamento  Subsequente  (EAD)  –
Campus Machado; Técnico em Fruticultura Subsequente (EAD) – Campus Inconfidentes; Técnico
em Agrimensura Subsequente (EAD) – Campus Inconfidentes e Técnico em Qualidade Subsequente
(EAD)  –  Campus  Avançado  Carmo  de  Minas;  Alteração  de  PPC  dos  cursos:  Técnico  em
Administração Subsequente (Campus Poços de Caldas), Técnico em Meio Ambiente Subsequente
(Campus Inconfidentes),   Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia  de Segurança do Trabalho e
Higiene e Segurança do Trabalho (Campus Pouso Alegre). Minuta da Resolução sobre a Concessão
de  Títulos  Honoríficos  pelo  IFSULDEMINAS.  Alteração da  Resolução nº  037/2015,  que  dispõe
sobre a Instrução Normativa para alteração dos PPC's no IFSULDEMINAS. Professor Carlos Alberto
falou sobre o Regimento Discente que passou pelo Colégio de Dirigentes na última reunião.  Foi
solicitado o encaminhamento do documento para os Diretores Gerais para conhecimento e sugestão, o
documento ficou com os  diretores  20 dias  e  retornou com a contribuição  de três  Campi (Pouso
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Alegre, Inconfidentes e Carmo de Minas). Carlos Alberto explicou o trâmite do documento que agora
volta para a base, passa pelas Câmaras e logo após vai para o Conselho Superior. Outro ponto de
expediente da PROEN tratou da minuta da utilização de até vinte por cento de ensino semipresencial
nos currículos presenciais. A minuta está tramitando pelas câmaras e chegará ao Consup no começo
de setembro e,  com isso, a normatização  tanto nos  cursos técnicos quanto nos cursos superiores.
Carlos Alberto falou que a reformulação dos PPC's acontecerá gradativamente, de acordo com cada
campi e cada curso, cabendo ao Colegiado de Curso/NDE que juntamente da equipe pedagógica de
cada campus a análise de viabilidade de implementação em determinado curso. O próximo ponto
colocado pelo Professor Carlos Alberto foi a elaboração de uma minuta pela Proen que passou pelas
Assistentes  Sociais  sobre  o  Auxílio  Emergencial  de  Estudantes.  Foram  observados  que  alguns
estudantes na inscrição dos editais não são vulneráveis, ou seja, não se inscrevem. No entanto, após a
data de inscrição ter se encerrado, o aluno entra em vulnerabilidade (por exemplo, quando o pai ou
responsável perde o emprego e a renda per capita fica em até um salário mínimo). O documento vem
para prestar essa assistência a esse aluno. Carlos Alberto falou ainda que a Proen está trabalhando na
alteração das normas acadêmicas dos cursos de graduação fazendo uma atualização. Professor Carlos
Alberto  passou  a  palavra  para  o  Professor  Giovane  que  apresentou  a  proposta  da  Educação  a
Distância com o objetivo de sensibilizar os Diretores sobre o processo de Institucionalização. Falou
dos avanços dos cursos FIC e apresentou os números. Próximo item de pauta tratou dos informes da
Pró-Reitoria  de  Pesquisa.  Professor  José  Luiz  apresentou  a  minuta  do  Polo  de  Inovação  em
Cafeicultura que será pauta na próxima reunião do Conselho Superior, que conta com uma parceria da
Cooxupé com os campi. Solicitou apoio dos dirigentes, pois a criação do polo vai ao encontro de uma
outra ação, que é a criação de um mestrado profissional específico na área de cafeicultura. Falou
também sobre a Jornada Científica, agradecendo a equipe do Campus Passos. Ela acontecerá nos dias
7 e 8 de novembro e já está aberta a submissão dos trabalhos. Solicitou a divulgação nos campi.
Outro item tratado pelo professor José Luiz foi o edital de pró-equipamentos, que até final de junho já
tem a avaliação concluída. Falou do encerramento do edital de inovação, que contou com 23 projetos
submetidos. Professor José Luiz agradeceu aos campi que estão proporcionando o treinamento com o
professor Renato Souza,  que compartilha com os servidores as experiências adquiridas durante o
programa “Professores para o Futuro”, realizado em 2015 na Finlândia com um  feedback positivo.
Outro ponto abordado foi o edital de "Incentivo à pesquisa no combate às drogas e a valorização da
vida",  em  atendimento  à  solicitação  do  Reitor  Marcelo  Bregagnoli.  As  inscrições  devem  ser
efetivadas   por  meio  do  envio  da  monografia  para  a  Pró-reitoria  de  Pesquisa,  Pós-graduação  e
Inovação (PPPI).  A avaliação dos trabalhos será feita por uma comissão julgadora. Serão premiados
com “tablet” e celulares.  Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar, Marcelo Bregagnoli
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião as dezesseis horas e cinquenta e cinco
minutos.  Eu,  ________________Iracy  Rennó  Moreira  de  Lima,  lavrei  a  presente  ata,  que  após
apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, vinte um de junho de dois mil e dezesseis.
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