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Ata da 52ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 28 de agosto de 2015.
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Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quinze minutos,
na sala de reuniões do Campus Machado, sob a Presidência do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli,
realizou-se a quinquagésima segunda Reunião do Colégio dos Dirigentes, a nona da nova gestão,
estando presentes: Carlos Alberto Machado Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Cléber
Ávila Barbosa, 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; Luiz Carlos Machado
Rodrigues, Marcelo Carvalho Bottazzini, Miguel Angel Isaac Toledo del Pino e Sérgio Pedini. A
pauta da reunião foi encaminhada previamente, sendo: Palavra do presidente; Verificação da ata da
reunião anterior e assinatura; Proposta da CIS para revisão da normativa dos técnicos administrativos;
Orçamento; Portaria de aluno equivalente; Informes da Proen: Futuras pautas para Camem (Câmara
de Ensino) e Cepe (Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFSULDEMINAS);Pautas para do
Cepe para o próximo CONSUP (Conselho Superior); Encaminhamentos da Reunião com os DDEs e
DEPEs em 29 de junho de 2015; Indicadores pedagógicos sobre porcentagem de diferentes cursos
nos campus; Informes da Proex: Centro de línguas – Celin; Pronatec - Homologação e Suap; Jife's Etapa Estadual; Patrimônio histórico; Feira de Estágios - apoio e mobilização; Informes da PPPI:
Portfólio laboratório; Resultado editais; Editais Nit; Edital recursos hídricos; Jornada científica; Ieso
e Obap. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Professor Carlos Henrique Rodrigues Reinato pela
receptividade e começou a reunião falando da reorganização da Reitoria, apresentou o servidor
Honório José de Morais Neto, como Pró-Reitor de Administração no lugar do Professor José Mauro.
Professor José Mauro ocupa a Diretoria de Gestão de Pessoas até o final do ano e logo após assume
como Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional. Marcelo Bregagnoli explicou que o rearranjo
acontece em decorrência do pedido do Professor Sérgio Pedini, que no final do ano retorna para o
Campus Machado. Outra solicitação recebida pelo Reitor foi a do Diretor de EaD, Professor Marcos
Roberto Cândido que também retorna ao Campus Muzambinho e em seu lugar, como Diretor de EaD
assume o Professor Giovane José da Silva. Professor Giovane é do Campus Muzambinho e
atualmente atua no Campus Avançado de Carmo de Minas. Para o Lugar do Professor José Mauro no
DGP, foi feito um convite para a Professora Beatriz Glória Campus Lago do Campus Passos em
reconhecimento ao trabalho desenvolvido por ela junto a CPPD (Comissão Permanente do Pessoal
Docente). A Professora Beatriz, assume a Diretoria de Gestão de Pessoas no lugar do Professor José
Mauro, quando este assumir a PRODI (Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional). Marcelo
Bregagnoli passou a palavra para o Professor Sérgio Pedini que comentou sobre os trabalhos
desenvolvidos e a estruturação atual da Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Colocou que a
PRODI conta com mais de 40 projetos em execução. Sérgio Pedini comunicou que retorna ao
Campus Machado para trabalhar novamente junto aos docentes com projetos de pesquisa e de
extensão. Sérgio Pedini comentou que está feliz em ter participado nos últimos sete anos, na fase
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inicial da implantação da Reitoria e muito mais feliz em saber que o Professor Marcelo Bregagnoli
vem conduzindo a Instituição de maneira democrática e participativa. Professor Sérgio Pedini
agradeceu e se despediu do Colégio de Dirigentes. Professor Marcelo Bregagnoli falou da qualidade
dos programas desenvolvidos pelo Instituto Federal (Pronatec, Mulheres Mil entre outros) “Trata-se
da marca do IFSULDEMINAS que se tornou padrão e com reconhecimento internacional, a prova
disso é a IESO que vem fechar esse ciclo internacionalmente” completou Marcelo Bregagnoli e
agradeceu ao Professor Sérgio Pedini. Com a palavra o Pró Reitor de Administração, Honório José de
Morais Neto, que agradeceu ao Reitor pelo convite e fez uma apresentação das atividades que
desenvolveu no DGP. Falou que o DGP conta com setenta e três processos diferentes com mais de
mil e quinhentos cadastros. Falou ainda das ações programadas, uma delas a preparação das
aposentadorias. O evento acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro, com servidores que estão com
10 anos ou menos para se aposentarem, todos receberão o convite para o evento. Outras ações
desenvolvidas são as de “Qualidade de Vida”, cobrado pelo Sinasefe (Sindicato Nacional dos
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica) em reunião na Reitoria.
Professor Carlos Alberto falou sobre a vinda do Professor Giovane para a Diretoria de EaD,
comentou que o Professor Marcos Roberto Cândido fará a apresentação do novo Diretor nos campi.
Marcelo Bregagnoli informou sobre a presença da SPU (Secretaria do Patrimônio da União) no
Campus Inconfidentes na pessoa do Rogério Veiga Aranha (Superintendente do Patrimônio da União
no Estado de Minas Gerais) para vistoria e regularização de área. Professor Marcelo colocou que
quem tiver alguma demanda para tratar, encaminhar por e-mail para que ele possa discutir com o
Rogério Aranha. Marcelo Bregagnoli, sobre a pauta da próxima reunião do Conselho Superior, pediu
uma atenção especial com o item 13 que trata do Decreto 1590: “Tomar cuidado com alterações no
documento”. Salientou que o documento é fruto do trabalho da comissão do IFSULDEMINAS desde
2013 conforme colocado pelo Honório, que acompanhou de perto todo o trabalho da comissão.
Marcelo Bregagnoli falou ainda da importância, após a aprovação, uma reunião do Colégio de
Dirigentes exclusivamente para operacionalizar. Sobre a última reunião do Conselho Superior,
Marcelo Bregagnoli disse que o Conselheiro Antônio Marcos sugeriu que as reuniões do Colégio de
Dirigentes fossem transmitidas ao vivo pela TV IFSULDEMINAS no canal do “Youtube”, como
acontece com a reunião do Conselho Superior. Marcelo Bregagnoli colocou em discussão e os
gestores não aprovaram a transmissão por se tratar de fórum executivo. Marcelo Bregagnoli colocou
em votação a ata da última reunião do Colégio de dirigentes, sendo aprovado por todos. Passando
para a pauta do Colégio de Dirigentes: Proposta da Cis para revisão da normativa dos técnicos
administrativos; Marcelo Bregagnoli falou que trata-se da normativa de concessão de carga horária
semanal de trabalho para capacitação, licenças de Técnicos Administrativos para participarem em
programas de capacitação e qualificação profissional. O documento foi encaminhado aos membros do
Colégio de Dirigentes e regulamenta a participação de servidores técnicos administrativos em
diferentes modalidades de aperfeiçoamento e qualificação que possam contribuir para o seu
desenvolvimento, melhoria, eficiência e qualidade dos serviços prestados. Honório falou que está
praticamente pronto um Programa Institucional de Capacitação e Qualificação do IFSULDEMINAS
e dentro dele entra tudo de afastamento e benefícios dos Técnicos Administrativos e Docentes.
Honório falou que questionou a Cis sobre o envio do documento e a resposta foi que o programa
ainda demora um pouco para entrar em funcionamento e tem alguns servidores que estão cobrando.
Honório falou que se o documento for aprovado agora quando chegar o documento do programa
macro todos os outros terão que ser revogados. O Reitor sugeriu que a minuta e o Edital fosse
analisado pelo gestor antes de ir para o Capi (Conselho de Administração e Planejamento
Institucional). Falou ainda que o documento preocupa por tirar o olhar da chefia. Carlos Henrique
propôs que o documento retorne a Cis e que seja tratado as alterações com o Diretor, e a Cis local
leve para a Cis Institucional e depois para o Capi. Marcelo Bregagnoli colocou em votação e todos
concordaram. Passando para o próximo item: Orçamento; Marcelo Bregagnoli expôs as dificuldades
financeiras atuais e as que poderão surgir em 2016. Orientou aos gestores empenhar o que tiver para
empenhar o mais rápido possível. Josué comentou sobre a impossibilidade de orçamento no que se
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refere ao auxílio estudantil para 2016, antes custeado pela Pró-Reitoria de Ensino. Marcelo
Bregagnoli apresentou a necessidade de uma conversa sobre o tema com algumas alternativas como a
redução do valor de PIC, diárias e segurança. Professor Josué disse que tudo isso já foi feito e mesmo
assim não sobrou nada de capital. Professor Marcelo Bregagnoli comentou que o Honório pretende se
reunir com os “campi novos” e ver o que consegue reduzir. Professor João Paulo falou do sistema que
implantou no Campus Passos para a impressão consciente. Um programa implantado na impressora
que só permite a impressão quando o servidor coloca seu login e senha, tendo uma redução nas
impressões e no consumo do papel. Marcelo Bregagnoli falou do projeto desenvolvido pela PróReitoria de Desenvolvimento Institucional das Células Foto Voltaicas que trata de capital virando
economia de custeio. Pedini falou que com a implantação do projeto a economia gira em torno de
nove mil reais ao mês. Marcelo Bregagnoli passou a palavra ao Honório. Honório falou do
desconhecimento dos campi, no que se refere a custeio e capital . João Paulo falou que realmente
existe o desconhecimento sobre custeio e capital e a carência dos servidores em participar e saber o
que está acontecendo. Professor Miguel disse que no Campus Inconfidentes aconteceu uma
assembleia e foi explicado exatamente isso e realmente a carência de informações foi detectada.
Professor João Paulo sugeriu a implantação de uma cartilha. Honório falou que está sendo elaborada
uma apresentação bem didática para apresentação nos campi. Falou ainda do novo trâmite para pedir
recursos, que agora acontece de uma forma mais detalhada e com justificativas mais consistentes.
Marcelo Bregagnoli falou sobre o acesso à Biblioteca Virtual que está bem abaixo do esperado. Falou
ainda da importância e a necessidades de parcerias externas como alternativa para superar a crise.
Honório comentou que será encaminhado aos campi a planilha do vestibular, com a previsão de
gastos do segundo semestre. Próximo item tratou da Portaria de aluno equivalente; Marcelo
Bregagnoli falou que foi publicada a Portaria que trata de aluno equivalente, e deu seu ponto de vista
dizendo que a definição de aluno equivalente e a relação de aluno/professor faz uma valorização do
ensino técnico. O valor do aluno equivalente do curso técnico é maior do que o aluno da graduação.
Passando para os Informes da Proen: Professor Carlos Alberto apresentou as Futuras pautas da
Camen e Cepe: Novos Cursos para 2016, foram protocolados 9 cursos. Na segunda feira dia 30 de
agosto será deflagada a visita“in loco”dos cursos que seguem a resolução 038. Se o parecer for
favorável, serão encaminhados para as câmaras. Sobre as alterações de PPC (Proposta de Criação de
Curso) Carlos Alberto comunicou que a Márcia Rodrigues Machado, Diretora de Ensino, fez um
levantamento junto aos campi. De acordo com o levantamento se chegou a 37 PPCs para alteração
que foram divididos em dois grupos para serem analisados nas Câmaras. Sobre os Calendários
Acadêmicos foi deflagado junto aos campi em agosto e também serão encaminhados para o Camen e
Cepe. Professor Carlos Henrique falou sobre da necessidade de apresentar ao aluno quando ele entra
na Instituição, o Histórico do Instituto Federal, o decreto e a legislação. Falou ainda que é necessário
mostrar para o aluno de cursos superiores, o funcionamento do curso superior dentro do
IFSULDEMINAS. Marcelo Bregagnoli falou da dificuldade com o calendário dos alunos que chegam
via Sisu. Carlos Alberto falou da proposta que será encaminhada para o Conselho superior passando o
ingresso dos alunos para setenta por centro vestibular e trinta por cento Sisu . No Cepe, além das
pautas da Camem, tem ainda a Normativa Docente e a eleição da equipe de acompanhará a discussão
da normativa docente que é regimental. Professor Carlos Alberto apresentou ainda a pauta para o
próximo Conselho superior. 1- Propostas de criação de novos cursos segundo cronograma
estabelecido no Ofício Circular PROEN 003/2015 e Resolução CONSUP 009/2014. 2- Propostas com
trâmite pela Resolução 009/2014 após análises do Cepe; Campus Passos: Curso Técnico em
Modelagem do Vestuário, Tecnólogo em Design de Modas Tecnólogo; Bacharelado em
Administração de Empresas Bacharel; Técnico em Comunicação; Tecnólogo. em Produção
Publicitária; Campus Três Corações: Técnico em Informática Integrado; Técnico em Administração;
Técnico em Administração Subsequente. 3- Proposta de regulamento sobre os trabalhos
desenvolvidos pelos(as) pedagogos(as) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul
de Minas Gerais – IFSULDEMINAS. 4- Minuta de Termo de Criação de Polo de Inovação em
Cafeicultura. 5- Matérias Enviadas dos Campi para item de pauta no Conselho Superior: MEMO
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015.2015/GabDir/Campus Avançado de Três Corações. Solicita autorização para Certificação na
modalidade de Especialização Técnica dos alunos egressos do Curso Técnico em Enfermagem, que
concluíram o Curso de Formação Inicial e Continuada, de Urgência e Emergência, ofertado pelo
Campus Avançado de Três Corações, que utilizou integralmente o PPC do Campus Muzambinho,
Resolução 037/2013. Portanto, solicita uma Resolução de autorização para utilização da Resolução
037/2013 para que seja feita a certificação solicitada. Oficio 36.2015/DDE Muzambinho 05/07/2015.
Solicita Resolução de alteração da Resolução 038/2012 de 360 horas para 470 horas, com base na
apreciação do Cepe que em 01/10/2013 aprovou alterações do Curso de pós graduação Lato Sensu
em Gestão Escolar. Ofício 048/2015/GAB/Campus Avançado Carmo de Minas. Solicita Resolução de
autorização de criação de Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e autorização
para utilização do Projeto Pedagógico de Curso de Três Corações (apreciado nesta data pelo Consup)
para o Campus Avançado de Carmo de Minas, para início do Curso no primeiro semestre de 2016.
Ofício 049/2015/GAB/Campus Avançado Carmo de Minas. Solicita Resolução de autorização de
criação dos Cursos Técnico em Contabilidade Subsequente e Técnico em segurança do Trabalho
Subsequente, bem como autorização para utilização dos Projetos Pedagógicos, respectivamente, dos
Campi Machado (Resolução 063/2010) e Pouso Alegre (Resolução 95/2013) para o início dos cursos
no primeiro semestre de 2016. Ofício 196/2015/GAB/DIR/Inconfidentes. Solicita criação de
resolução de autorização para o Campus Inconfidentes ministrar o curso com início em janeiro de
2013. Pela urgência da questão a solicitação foi encaminhada para ad referendum, Resolução
41/2015, de 10 de julho de 2015. Professor Marcelo Bottazzini e Professor Miguel relataram que
receberam reclamações da secretaria quanto ao item do documento que trata da análise documental.
Professor Miguel fez a leitura do documento que recebeu da secretaria no qual é relatado que a
mesma é um setor de registro e não de análise.(Inciso 15 que diz: verificar os Diários de Classe em
todos os níveis de ensino, em sistema eletrônico, impresso ou manuscrito, em conformidade com os
Planos de Ensino de cada disciplina, após análise da secretaria. Deve-se encaminhar parecer ao
coordenador do respectivo curso, quando se fizer necessário). Segundo o Professor Miguel, essas são
atribuições dos Pedagogos. Sobre o Plano de permanência e Exito, Professor Carlos Alberto falou que
a Setec está mobilizando para fazer o plano na Rede. Comentou ainda que a partir do dia 30 de agosto
enviará alguns dados extraídos do Sistec, por campi, por curso e etc. Os dados extraídos serão
encaminhados aos campi para um estudo qualitativo e toda a construção do documento será orientada
pela Pró-Reitoria de Ensino. Logo após o documento retorna para a Reitoria e será encaminhado ao
FDE (Fórum de Dirigentes da Rede) que encaminhará para a SETEC. Marcelo Bregagnoli comentou
que em 2016 a RAP (Relação aluno professor) será feito por campi. Com a palavra Professor Cléber e
os Informes da Proex: Cleber falou do Centro de línguas – CELIN; que similares ao laboratório de
Física ou de Química, também um laboratório para o ensino de línguas. Dentro da Assessoria
Internacional tem trabalhado os três eixos: O ensino de línguas, mobilidade e convênios. Foram
disponibilizados do discricionário do Reitor o valor de cento e dez mil reais para equipar os
laboratórios. Cléber falou que trouxe o tema ao Colégio de Dirigentes para dar ciência no que está
sendo comprado e pedir a destinação de uma sala para essa finalidade. Estão sendo comprados: 120
dicionários de Inglês, 120 de espanhol, som, 24 computadores, caixa de som, telas, projetores e livros
de gramática. A entrega dos materiais acontecerá em dois meses. Outro item colocado pelo Professor
Cléber foi o Pronatec e apresentou as pactuações que foram feitas. Pediu celeridade nos editais e nas
contratações. Ainda sobre o Pronatec, falou sobre a adesão ao ponto Suap, foi enviado um ofício do
Gabinete aos diretores para atender a solicitação da CGU. Importante definir quem vai implantar ou
não e quem não for implantar justificar para se ficar registrado, caso aconteça algum questionamento
posterior. Cleber falou sobre a elaboração do termo de cooperação a todos os cursos que estavam
pendentes inclusive os cursos concomitantes. Carlos Henrique Reinato sugeriu que se faça um
treinamento com o pessoal do Pronatec. Honório falou que está sendo providenciado, primeiramente
com os servidores efetivos. Professor Marcelo Bregagnoli falou que está esperando a sequência do
Etec idiomas e que não foi possível o recomeço devido a falta de recursos. Professor Luiz Carlos
falou que começa em outubro, repetindo o primeiro módulo até que se aprove o segundo módulo no
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início do próximo ano. Sobre os JIFE's - Etapa Estadual; Cléber falou que em reunião no Campus
Campos dos Goitacases, o IFSULDEMIAS participará com 150 atletas na etapa regional. Foi feita
uma estimativa dos gastos e uma forma de rateio entre os campus. O valor estimado primeiramente
de quinhentos reis por aluno, o valor caiu para quatrocentos e trinta e dois por aluno. Professor Luiz
Carlos propôs que Muzambinho se candidata a sede Estadual no Próximo ano. Professor Carlos
Henrique ofereceu o Campus Machado também para participar em conjunto com o Campus
Muzambinho. Cleber comentou que a PROEX conta com a colaboração do servidor Luiz Ricardo de
Podestá que passa trabalhar juntamente com a Pró-Reitoria em prol do fortalecimento do Patrimônio
Histórico e Cultural do IFSULDEMINAS. Sobre a Feira de Estágios que acontece este ano em Poços
de Caldas, apresentou que cerca de 43 empresas já confirmaram presença e solicitou a mobilização
além do apoio dos campi em viabilizar a logística e a participação dos alunos. Professor Cleber falou
sobre a reunião que o Professor Francisco Vitor de Paula participou, juntamente com a equipe do
Samu. Foram disponibilizados cinquenta mil reais do discricionário, e segundo o Professor Francisco
foram escolhidas 6 cidades onde os cursos na área da saúde serão disponibilizados. Professor Marcelo
Bregagnoli falou que a ideia é estender o curso para o Sul de Minas, buscando uma aproximação
com o Estado na área de atendimento hospitalar. Professor Francisco disse que o projeto já está
pronto e na próxima semana começa trabalhar no edital. Sobre o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), Cléber falou que após os treinamentos internos a SETEC entrou em contato com a
PROEX com a demanda que se faça o projeto para a Rede. A proposta seria o treinamento em EaD
para 300 servidores. Passando para os Informes da PPPI: Portfólio laboratório; Professor José Luiz
em conversa com o Reitor a um tempo atrás, ele solicitou que se desse mais visibilidade na
quantidade e na qualidade dos laboratórios do Instituto. O questionamento aconteceu também por
coincidência na última reunião da Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI), onde
foi apontado o desconhecimento de servidores que estão entrando na Instituição das ações
desenvolvidas. A alternativa desenvolvida na PPPI foi a construção de um Portfólio de laboratório e
disponibilizando por e-mail aos docentes e também na página da Pró-Reitoria de Pesquisa. A ideia é
de fazer o catálogo virtual, recebendo as planilhas e as fotos dos laboratórios de uma forma bem
resumida e simplificada. A PPPI já recebeu a planilha dos campi, Inconfidentes, Pouso Alegre e
Poços de Caldas. Solicitou aos outros campi que ainda não enviaram que enviem e salientou que é
uma forma de mostrar para a sociedade que o Instituto desenvolve pesquisa de alto nível. Professor
Marcelo Bregagnoli usou uma frase do Professor Cléber que diz que “Devemos ser proativos e não
reativos”. A Instituição está antecipando uma ação que possivelmente venha através da TCU ou CGU.
Professor José Luiz falou do resultado dos dois editais mais recentes, o primeiro, foi disponibilizado
do discricionário do Reitor o valor de cento e vinte mil reais (sessenta mil reais de custeio e sessenta
de capital). Foram recebidos quatorze projetos passíveis de formulação de produto. O segundo edital
apresentado foi o de recursos hídricos (cem mil reais, apenas de custeio) e se encerram no dia 31 de
agosto. Marcelo Bregagnoli falou que esse edital tem o compromisso da efetivação da ação, trata-se
de pesquisa com interface na extensão. A ideia é que com o edital dos recursos hídricos, e a parceria
das empresas como Itaipú, Furnas e Copasa, no próximo ano aconteça a captação de recursos
externos. Sobre a Jornada Científica, Professor José Luiz falou que a primeira chamada encerrou
ontem dia 27 de agosto foram recebidos 270 trabalhos. Professor Carlos Henrique salientou a
importância de se pensar não só na pesquisa mas também na inovação, um espaço para mostrar as
tecnologias. Outro item apresentado foi sobre a Ieso e Obap. Professor José Luiz passou a palavra ao
Chefe de Gabinete. Joarle falou que a Ieso (Olimpíada Internacional de Ciências da Terra) contará
com a participação de 27 países, o evento acontece em Poços de Caldas no Pálace Hotel. A cerimônia
de abertura e encerramento acontecerá no Palace Cassino e reforçou o convite aos gestores. Joarle
comentou ainda que tudo indica que o Ministro da Educação compareça no evento além do Marcelo
Feres (Secretário da SETEC) e o Luciano Toledo (Diretor da Rede) que já confirmaram presença na
Abertura do evento. Joarle solicitou a liberação dos alunos do Câmpus Poços de Caldas para
participarem como monitores. Sobre a OBAP , a fase presencial acontece nos dias 16, 17 de outubro e
a cerimônia de premiação e encerramento no dia 18 de outubro. Informes da Prodi; Professor Sérgio
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Pedini falou sobre o edital da PRODI que vem apoiar os projetos de pesquisa de desenvolvimento
regional com a ideia de se criar um observatório do grupo de trabalho. Trata-se de uma estrutura
virtual de pesquisa para proporcionar para alguns docentes, como por exemplo da área de Ciências
Humanas a oportunidade de se envolver em algum projeto. Pedini falou também do concurso que
acontece no próximo domingo (30 de agosto) no Campus Pouso Alegre, com mil trezentos e setenta
inscritos. Pedini comentou que o servidor Camilo entrou em contato com o TCU (Tribunal de Contas
da União) falando sobre a portaria com as novas regras do Relatório de Gestão. Professor Marcelo
passou para os expediente, falou que esteve com Luiz Cláudio segundo ele com uma proposta
inovadora no país: “ A montagem de um campus compartilhados”. Trata-se da Parceria entre as
Universidades Federais e os Institutos Federais. Foi encomendado no prazo de entrega em 15 dias, a
elaboração de um projeto entre o IFSULDEMINAS e a Universidade Federal de Lavras. Marcelo
Breganoli falou sobre o documento da Comissão de Ética do Planalto (enviado na segunda dia 24 de
agosto) que tem o prazo de 10 dias para responder. O documento era preenchido somente pelo reitor
agora Pró-reitores e Diretores Gerais também terão que preencher. No expediente seguinte o Reitor
falou sobre a manifestação oficial do Conif sobre a greve. Nas pautas locais do Sinasef, foram
levantados alguns pontos: Um representante do Sinasef no Conselho superior. A proposta será
encaminhada e quem decide é o Conselho, alterando o regimento. Outras solicitações do Sinasef
foram: reforçar a liberação de sindicalizados para participarem de movimentos em Brasília, a
discussão do organograma, os critérios para Remoção e Redistribuição. Marcelo Bregagnoli falou do
avanço da Instituição que dos vinte e oito pontos colocados pelo Sinasef, 22 foram atendidos. Joarle
comunicou a todos que já estão abertas as inscrições para o Reditec 2015. 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 46 minutos . Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, secretária,
lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, vinte e oito de
agosto de dois mil e quinze.
Marcelo Bregagnoli
_______________________________
Carlos Alberto Machado Carvalho
_______________________________
Carlos Henrique Rodrigues Reinato
_______________________________
Cléber Ávila Barbosa
_______________________________
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
_______________________________
Josué Lopes
_______________________________
Marcelo Bottazzini
_______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues
_______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino
_______________________________
Sérgio Pedini
_______________________________

