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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 Bairro Medicina–37550-000 - Pouso Alegre/MG
Fone: (35) 3449-6186/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata da 47ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 04 de fevereiro de 2015.
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Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta e cinco
minutos, na sala de reuniões do Câmpus Inconfidentes, sob a Presidência do Reitor, Professor
Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quadragésima sétima Reunião do Colégio dos Dirigentes, a quarta
da nova gestão, estando presentes: Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino; Carlos Henrique Rodrigues
Reinato; Luiz Carlos Machado Rodrigues; João Paulo de Toledo Gomes; Ricardo Aparecido Avelino;
Francisco Vitor de Paula; Carlos Alberto Machado Carvalho; Cléber Ávila Barbosa; José Luiz de
Andrade Rezende Pereira; José Mauro Costa Monteiro; Sérgio Pedini. A pauta da reunião foi
encaminhada previamente, sendo: Palavra do Presidente; Proposta de discussão para a Comissão de
Sustentabilidade sobre ações de economia de água e luz nas unidades do Sul de Minas dentro do
plano de ação sustentável 2015. Situação política e administrativa MEC/Setec; Orçamento 2015;
Recurso emergencial/discricionário; Pauta com o Secretário de Governo do Estado de Minas Gerais;
Projeto de implantação do Câmpus Avançado de Andrelândia; Planejamento; Pronatec; Resolução
sobre oferta de bolsas de pesquisa e extensão; Informes da Proex; Mestrados Profissionais; Fórum
Mundial de Educação Profissional em Recife; IESO e OBAP 2015; Pautas de demandas com o IFSP;
Informes da Proen; Deliberações EaD – Curso em Logística; Expedientes. O presidente agradeceu ao
Professor Miguel pela receptividade. Justificou a ausência do Professor Josué dizendo que devido à
mudança do câmpus, que aconteceu no dia anterior e a problemas com a chuva não pôde comparecer
e nem enviar um representante. A ata e o áudio da reunião será enviado para que ele possa
acompanhar os trabalhos do Colégio de Dirigentes. Foi solicitado que acontecesse em concomitância
a reunião do Colégio de Dirigentes uma reunião com a equipe do Plano de Logística Sustentável do
IFSULDEMINAS. O momento é propício para uma discussão sobre a economia de água e energia,
saindo com algumas ações pontuais. A discussão foi conduzida na data pelo Professor Paulo Roberto
Ceccon, substituindo a Rose que está em uma reunião em Muzambinho em preparação ao evento de
cafeicultura. Aprovação da Ata da reunião do dia 30/10/2014. O Presidente colocou em discussão a
Ata do dia 30/10/2014. Pedini fez a seguinte observação: na linha 103, onde se lê “Professores não
fizeram plano de trabalho e deixaram de cumprir a Normativa Docente”, substituir para “Alguns
professores não fizeram plano de trabalho e deixaram de cumprir a Normativa Docente”. Feita a
alteração, a ata foi aprovada por todos. Passando para o item da pauta: Situação política e
administrativa MEC/Setec; O presidente falou que tem acompanhado o cenário em Brasília, a
mudança do Ministro e a permanência do Secretário Executivo e falou ainda da importância de se
manter o bom relacionamento com o Instituto Federal. Sobre a Setec, Marcelo falou das indicações
do Conif o que tem gerado expectativas de continuação da expansão. Passando para o próximo item
da pauta: Orçamento 2015; Professor Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o Professor José
Mauro. José Mauro falou que quando foi feita a Matriz, o orçamento era de 2 bilhões e este ano 2
bilhões e quatrocentos, aumentou vinte por cento, na rede eram 415 câmpus e hoje conta com 482.
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Falou ainda que o Reitor enviou um ofício para o MEC, explicando que a instituição não pode ficar
sem o valor de 1/12 avos. José Mauro passou o ofício para a apreciação dos dirigentes. Ofício
034/2015/REITORIA/GAB/IFSULDEMINAS. O ofício foi enviado ao Professor Marcelo Machado
Feres com cópia para Professor Luiz Cláudio Costa, secretário executivo do MEC. Assunto: Despesas
urgentes – Liberação de recursos. Com o texto: “Senhor Secretário. Tendo em vista que passamos por
um momento atípico em relação a repasse de recurso, viemos expor a situação de emergência em que
se encontra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
(IFSULDEMINAS). Possuímos uma relação de despesas urgentes, cujo o pagamento não pode ficar
comprometido. Essas despesas fixas mensais (discriminadas na tabela em anexo) são necessárias para
o funcionamento normal de nossas atividades. Dessa forma, a liberação imediata do orçamento para
custeio desses gastos irá cobrir serviços essenciais, tais como vigilância, limpeza, água, energia
elétrica, manutenção do servidor de dados, reprografia, recepção, copeira entre outros. São atividades
ligadas a manutenção e conservação, bem como a segurança patrimonial. A falta delas impedirá o
andamento dos serviços, além da exposição do patrimônio a riscos e prejuízos. No que se refere às
despesas de consumo, precisamos da liberação para cobrir itens relacionados à alimentação dos
alunos e também à alimentação dos animais criados nas três Fazendas Escolas que possuímos, com a
aquisição de ração, gás, água, diversos gêneros alimentícios etc. Os valores pelos quais baseamos
para chegar ao patamar de despesas emergenciais referem-se ao mês de dezembro de 2014, período
em que não houve liberação total do limite de orçamento. Logo a liberação de 1/18 avos está aquém
do necessário para cobrir as despesas do IFSULDEMINAS, que ficam em torno de R$ 3 milhões
mensais. Colocamo-nos à disposição para esclarecer dúvidas e aguardamos uma posição da
Setec/MEC no sentido de sanar o problema. Atenciosamente, Marcelo Bregagnoli” Com relação ao
anexo: Planilha de Despesas Urgentes – Solicita a Liberação de 1/12 avos. Descrição, valor, Ação e
PTRES: Ajuda de custo – 62.269,84; Bolsas – 253.500,00; Diárias e Passagens – 95.239,26; Imprensa
– 45.000,00; Locação de Imóveis 42.000,00; Combustível – 57.500,00 ; Telefonia 30.262,08 ;
Internet 42.237,74 ; Energia Elétrica – 157.258,27 ; Água – 32.882,17; Prestação de Serviços/
Continuados – 1.427.809,23 ; Material de Consumo – 698.863,45 ; TOTAL – 2.944.762,03. Marcelo
Bregagnoli falou na importância de se antecipar algumas ações, como foi feito no ano passado.
Professor Carlos Alberto disse (com relação ao auxílio estudantil) que ainda tinha dúvida se é 1/18
avos do total ou 1/18 avos por mês e indagou qual seria a situação. Professor José Mauro disse que no
caso do Auxílio Estudantil é diferenciado pois as liberações são mensais. O auxílio estudantil tem
uma parte maior que seria os 7 milhões. Marcelo Bregagnoli Perguntou se esse valor vai estar
disponível. Professor José Mauro disse que esse valor está na Matriz. Marcelo Bregagnoli esclareceu
que a liberação é de 1/18 avos do valor mensal. Cleber perguntou se o recurso da expansão bloqueado
no ano passado será liberado. João Paulo fala que precisa do recurso para o Ginásio e a rede lógica
que foi licitada. Marcelo Bregagnoli disse que o que ficou para trás é mais ou menos 7 milhões. Tem
outros Institutos que ficaram com 20,3 milhões. Marcelo disse ainda que vem tentando solucionar
isso, inclusive a pedido da Ana Silvestre foi até Brasília para tentar resolver. Professor João Paulo
disse que tem obra licitada e que precisa terminar, “Não seria uma justificativa?”, indagou. Marcelo
Bregagnoli disse que assim como o Câmpus Passos, existem umas cinquenta obras de expansão no
mesmo caso em todo o Brasil. Marcelo falou ainda sobre o caso de Carmo de Minas que é mais
emblemático, salas de aula com chão batido e demostrou uma certa preocupação. Professor Carlos
Henrique Reinato falou da necessidade de passar essa realidade para a comunidade, sempre se teve
dinheiro, não tinha restrição a terceirizados. Falou ainda que tem passado aos servidores esse novo
cenário. Marcelo concordou que realmente é necessário abrir o jogo. Professor João Paulo concordou
que realmente tem que passar a situação como a de Carmo de Minas para os servidores pois eles
acham que a “torneira está aberta”.Marcelo Bregagnoli disse que dia 3 de março tem reunião da
Equipe de Gestão em Muzambinho, 4 em Pouso Alegre e dia 5 em Inconfidentes e que se já pode
falar dessa análise. Onde as reuniões já aconteceram pode-se falar pontualmente. Marcelo Bregagnoli
disse que, na visita em Carmo de Minas, foi abordado por uma docente que disse “Ainda bem que
vocês vieram aqui”. Pedini falou que existe uma pressão envolvida. Houve um descontrole em
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função do processo eleitoral. Quando a Presidente e o Ministro dizem que o crescimento vai
continuar é necessário ter calma pois ainda parece que a Educação será prioridade. Professor Reinato
disse que quando se fala em corte de recurso, não se quer prejudicar o câmpus. “Tem muita Gordura
para ser queimada”. Reinato falou ainda que se vem de uma fase que tinha muito recurso. “Foram
concedidas muitas bolsas e houve uma certa facilidade, um aluno de iniciação científica querendo,
tinha bolsa, não se tinha concorrência. Com tudo isso gerou uma acomodação”. Pedini falou que seria
interessante a captação de recursos externos. Professor José Luiz comunicou que está aberto até
março o edital Universal da Fapemig e solicitou a divulgação nos câmpus. Próximo item da pauta:
Recurso emergencial/discricionário; Marcelo falou que existe algumas rubricas (etec, Capacitação
e RIP) que ficaram retidas no discricionário emergencial, a ideia é fazer a liberação para que já se
possa fazer a programação para se executar mais facilmente. Marcelo falou que dos exemplos
positivos com relação aos editais de Agroecologia, Esporte Cultura e Lazer e também o de Línguas
que tem atendido a demanda. Com isso propôs alteração no discricionário de 1% para 2% e
emergencial deixar em 3%. Os 2% do discricionário repassar para os editais de Esporte Cultura e
Lazer e para o edital de Línguas. Todos concordaram com a alteração. O próximo item de pauta:
Pauta com o Secretário de Governo do Estado de Minas Gerais; Professor Marcelo falou que
agendará uma pauta com o Secretário Odair Cunha em Belo Horizonte. Um dos itens maiores dessa
pauta seria a aproximação dos órgãos do Governo Estadual com o IFSULDEMINAS (Emater,
Epamig, Imam, Fapemig e a Secretaria de Educação). Falou também da proposta de levar o Pronatec
para as Escolas Estaduais. A proposta maior seria uma pauta permanente por mês ou semestre e uma
pauta específica da Fapemig. Professor José Luiz cobrou uma participação maior do
IFSULDEMINAS nos projetos da Fapemig, estreitando o relacionamento com a instituição. Sobre o
relatório da CGU, Marcelo elogiou o Câmpus Inconfidentes e o Câmpus Machado sobretudo pelo
retorno que foi dado a CGU. Foi verificado e realmente está tudo normatizado e certo. Os pontos
mais elogiados foram as Resoluções da Normativa Docente; GPPEX: A questão da publicidade que se
dá a todas as ações; a institucionalização das publicações em cima da Jornada Científica. Marcelo
Bregagnoli parabenizou o Instituto como um todo, sobretudo pela organização, e ao Câmpus Passos
pelo percentual de projetos de pesquisa e extensão com o envolvimento da comunidade. Marcelo
Bregagnoli falou das recomendações da CGU citou o Pronatec, publicação dos horários de
atendimento ao aluno, controle de frequência. Próximo item de pauta tratou do Projeto de
implantação do Câmpus Avançado de Andrelândia; A solicitação foi protocolada junto ao MEC ,
a pedido do Reginaldo Lopes e do Prefeito de Andrelândia. Marcelo passou a palavra para o
Professor Sérgio Pedini que falou sobre o item da pauta: Planejamento; A Pró-Reitoria de
Planejamento conta com quatro coordenações: A TI que tem funcionado perfeitamente, citou as
reuniões feitas por vídeoconferência; o Setor de Obras que hoje está com uma nova empresa de obras
licitada, com um currículo diferenciado que respeita os prazos. Falou ainda da necessidade de
começar a licitar as obras dos câmpus agora, mesmo ainda sem saber se haverá recurso disponível; a
Coordenação de Ingresso que tem realizado os vestibulares e concursos. Marcelo Bregagnoli falou
que um dos itens mais elogiados do relatório da CGU foi o processo seletivo de professor substituto.
Pedini falou que a última Coordenação é a de Planejamento, que tem trabalhado no Relatório de
Gestão. O relatório de gestão tem que ser feito no que foi planejado e executado. Em um sistema
informatizado atrelado a TI, se já tem programado quais são as metas o que foi executado ou não com
as justificativas, o Relatório de Gestão passa a ser informatizado. Pronatec; Marcelo Bregagnoli leu
as recomendações feitas referente ao Pronatec: “O Instituto deverá adotar as providências necessárias
a fim de aprimorar o monitoramento de registro de seus servidores com o objetivo de que não haja
mais conflito de assinaturas e cumprimento de horário.” Foi feita uma discussão na Reitoria e surgiu
uma alternativa de adoção do Sistema Suap no controle de ponto do Pronatec. Com a palavra
Professor Cleber colocou em discussão os ajustes necessários e ficou decidido que: O Limite máximo
de 10h semanais por servidor, em cargos administrativos; o controle de ponto será via Suap; Os
cursos técnicos somente poderão ser ofertados em distintas unidades, por aqueles Câmpus que já
possuem o referido curso em andamento e/ou portaria de autorização do Conselho Superior ; A oferta
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de cursos Técnicos distintos daqueles que o Câmpus possui aprovados, deverão seguir a resolução
52/2014 ou 09/2014, como todos os demais cursos, para posterior oferta; Servidores em regime de
concessão de horas e ocupantes de cargos de direção (CD) não poderão receber bolsas; Servidor que
receba bolsa do Pronatec, não poderá ter a concessão de horas. Terá que optar por uma coisa ou outra.
Professor Marcelo sugeriu a criação de um documento com as normativas dos Cursos Pronatec. Para
finalizar, Professor Cleber pede o apoio dos gestores na implementação, condução e controle do
Pronatec em suas unidades. Próximo item de pauta: Resolução sobre oferta de bolsas de pesquisa e
extensão; Professor José Luiz falou que com a criação da portaria 58 da SETEC a PPPI juntamente
com a Proex começou a trabalhar a regulamentação. A portaria 58 e outras legislações foram tomadas
como base para serem levadas para as Câmaras, privilegiando quem está fazendo captação de
recursos externos. A resolução será um documento amplo para subsidiar, para os servidores possam
pleitear essas bolsas. Cleber disse que, com relação as bolsas nos Fóruns de Pesquisa e Extensão tem
acompanhado que alguns Institutos já tem a concessão de bolsas para servidores e alunos. A proposta
é a criação de um documento regulamentando. Com relação a pagamento a servidores internos ainda
está em discussão. Mestrados Profissionais; Professor José Luiz falou que já tem o resultado de
duas propostas, Cafeicultura e Desenvolvimento Sustentável. A princípio com uma nota 2 para
cafeicultura. Foi solicitada a reconsideração e a resposta está sendo aguardada. Com relação a outra
proposta, não deu tempo de entrar pois a coordenadora passou na época por problemas familiares.
Professor José Luiz falou que tem feito um mapeamento das pesquisas feitas pelos próprios docentes,
como forma de criação de grupo de pesquisa para tentar encaixar uma linha nos mestrados
profissionais. Marcelo falou da importância do “Stricto sensu” para a instituição, o que significa um
passo a mais. Fórum Mundial de Educação Profissional em Recife; Com a palavra o Chefe de
Gabinete Joarle que faz parte da comissão organizadora do Fórum Mundial. Joarle disse que na
semana passada foi enviado um ofício (uma chamada interna) para selecionar as atividades
autogestionadas para o Fórum Mundial. O IFSULDEMINAS como participante do comitê
organizador tem até 14 possibilidades de apresentar atividades no Fórum. Como o Fórum será em
Recife no mês de maio, existe toda uma logística para levar os alunos e tudo mais. Professor Miguel
perguntou se haverá transporte para levar o pessoal. Joarle respondeu que a passagem de servidores e
diárias cada unidade arca com seu servidor. Os alunos podem usar o Edital do EVACT. Joarle falou
ainda que existem algumas regras. Como por exemplo, atividade cultural com no máximo 30 alunos,
será oferecido o espaço mas a responsabilidade da apresentação será da Instituição de origem.
Existem ainda as atividades técnico-científicas que podem ser palestras, mesas redondas. Próximo
item: IESO e OBAP 2015; Joarle falou que a IESO acontece em Poços de Caldas no mês de
setembro e solicitou o apoio dos gestores. O pessoal que vai trabalhar tem que saber Inglês. Serão
necessários 40 monitores para orientar as equipes. Haverá a necessidade de liberação por parte dos
gestores para que eles possam atuar na véspera e nos dias de evento ( 13 a 20 de setembro). O custo
com hospedagem e alimentação ficará por conta da IESO. Marcelo Bregagnoli falou que o evento é
muito importante para a Instituição. Joarle falou que conta ainda com o apoio da Assessoria
Internacional. A OBAP também acontece em Poços de Caldas e a organização está acontecendo em
paralelo. Próximo item da Pauta: Pautas de demandas com o IFSP; Foi fechada uma parceria entre
o IFSULDEMINAS e o IF São Paulo. Será criado um evento, um Fórum de discussão que pode até
tomar uma proporção maior (Nacional) sobre Ensino com três temáticas: Pronatec, Ensino a
Distância e Ensino Integrado. Informes da Proen; Professor Carlos Alberto falou das ações que a
PROEN tem desenvolvido. Com relação aos cursos, no dia 15 de janeiro foi enviado um ofício
circular para as Pró Reitorias e Direções Gerais dos câmpus, com ampla divulgação a todas as partes
envolvidas. O ofício circular 003/2015 com cinco páginas, com todo o trâmite de 2015 para a criação
de novos cursos no IFSULDEMINAS, além do cronograma das reuniões já agendadas do CEPE e da
CAMEM para 2015. Carlos Alberto falou que a plataforma usada para a Normativa Docente foi
sofrendo “remendos” e já apresenta problemas, e que necessitava de atenção especial. Foi sugerido
então pela equipe de tecnologia a implantação de uma nova plataforma. Um comunicado foi enviado
aos câmpus, para divulgação aos docentes que aguardem para preencher a nova plataforma. No dia 13
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de fevereiro terá uma reunião, por videoconferência, explicando o funcionamento da nova
plataforma. Apresentou ainda algumas alterações pontuais da Normativa Docente. Falou ainda de
dois editais que foram lançados, um do auxílio EVACT dia 15 e outro lançado dia 29 dos auxílios
estudantis, é um edital muito complexo e tem que cumprir os prazos. O prazo final será dia 27 de
abril. Foi solicitado e sugerido ajuda e que, cada câmpus forneça um servidor para trabalhar com a
equipe. Outro assunto colocado pelo Professor Carlos Alberto foram algumas demandas sobre a
resolução 22/2014 que trata da revalidação de diplomas expedidos por Instituições de ensino
estrangeiras. A proposta é a elaboração de um edital baseado na resolução. A Reitoria recebe a
documentação que é verificada e depois repassada para os Diretores darem sequência ao processo,
como estabelecido na referida resolução. Sobre as Bibliotecas, informou ainda que o Sistema
Pergamum e a Biblioteca Digital já estão em uso. O grupo de trabalho de EaD coordenado pelo
Diretor Marcos está cuidando da elaboração do Regimento que passará pelo CEPE e pelo Consup e a
previsão é que até o final do semestre estará pronto e tramitado. Falou ainda com relação ao IF
Paraná, já aconteceram os envios das notas e até algumas formaturas e que o trabalho da Diretoria
EaD está sendo fundamental para estes bons encaminhamentos. Próximo item da pauta:
Deliberações EaD – Curso em Logística; Com relação ao Curso de Logística, como o Câmpus
Pouso Alegre ofertará o curso presencial, o Câmpus Muzambinho ofertará a modalidade a Distância,
resguardando o domínio territorial do Câmpus Pouso Alegre, com relação a este curso. Pouso Alegre
abrirá o curso de transações Imobiliárias EaD. Informes da Proex; Professor Cleber falou sobre o
recurso do PNAE, disponível em 2015 e que para aplicação foi elaborado um curso EaD interno para
servidores, cerca de 30 a 40 vagas. O curso começa dia 24 de fevereiro até dia 17 de Abril. Cléber
agradeceu o apoio dos Câmpus que têm ajudado no projeto. Foi sugerido seis vagas por câmpus, com
carga horária de 90 horas. Cleber falou ainda que acontece nos dias 23 e 24 de fevereiro as reuniões
nas duas Câmaras; Pesquisa e Extensão. Cleber apresentou a proposta de um Intercâmbio de Férias
com o IF Goiano, participando 15 alunos de cada Câmpus (Muzambinho, Machado e Inconfidentes)
no total de 45 alunos. Expedientes. A Comissão de Sustentabilidade do IFSULDEMINAS,
representada pela servidora Pâmela e pelo Professor Paulo Roberto Ceccon, apresentaram as metas a
serem alcançadas pela Instituição. Pâmela pediu o apoio dos gestores no envio de um questionário
para os setores afim de buscar as ações que estão sendo executadas. Como por exemplo na
reprografia, a definição de cotas de impressão por IP (Cada computador com uma determinada cota
de impressão). A adoção de cartão magnético para servidores e alunos, inclusive para o acesso ao
refeitório. No setor de obras, captação de água da chuva e outras atitudes sustentáveis. Professor
Paulo Roberto Ceccon falou que foi feito um questionário sobre o consumo de água, luz nos câmpus
e o resultado foi surpreendente. No Câmpus Machado por exemplo, o gasto com água é mínimo pois
a água vem do próprio câmpus. Alguns câmpus estão planejando fazer poços artesianos. Foi
apresentado o valor das despesas com água, luz e papeis no IFSULDEMINAS. No setor de transporte
foi sugerido a “Carona Solidária”, evitar mandar dois veículos para um mesmo local. Marcelo
Bregagnoli sugeriu como ponto de pauta para próxima Reunião do Colégio de Dirigentes com as
ações propostas pela comissão. Pamela apresentou, como plano emergencial, a redução em 30 por
cento no consumo de água, luz e papel. A comissão terá um boletim eletrônico semanal, a
mensuração do consumo de água, luz e papel em cada unidade. Elaborando uma planilha para saber
se houve economia ou não, devolvendo para a comunidade para servir como estímulo ou um alerta.
Marcelo Bregagnoli perguntou aos gestores se a comissão já pode trabalhar junto as unidades nas
orientações. Todos concordaram. O Presidente agradeceu a presença da Comissão de PLS. Finalizada
a pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às dezesseis horas e onze minutos. Eu, ________________Iracy Rennó Moreira
de Lima, secretária, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Inconfidentes,
quatro de fevereiro de dois mil e quinze.
Marcelo Bregagnoli
Carlos Alberto Machado Carvalho
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_______________________________
_______________________________
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Carlos Henrique Rodrigues Reinato
Cléber Ávila Barbosa
Francisco Vitor de Paula
João Paulo de Toledo Gomes
José Luiz de Andrade Rezende Pereira
José Mauro Costa Monteiro
Ricardo Aparecido Avelino
Luiz Carlos Machado Rodrigues
Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino
Sérgio Pedini
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