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Avenida Vicente Simões 1111. Bairro Nova Pouso Alegre – 37550-000 - Pouso Alegre/MG
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Ata da 53ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 14 de outubro de 2015.
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Aos quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta e dois
minutos, na sala de reuniões do Campus Muzambinho, sob a Presidência do Reitor, Professor
Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quinquagésima terceira Reunião do Colégio dos Dirigentes, a
décima da nova gestão, estando presentes: Carlos Alberto Machado Carvalho, Aline Manke
Nachtigall , Cléber Ávila Barbosa, Luiz Gustavo de Mello , João Paulo de Toledo Gomes, Wanderley
Fajardo Pereira , José Luiz de Andrade Rezende Pereira, Honório José de Morais Neto; Luiz Carlos
Machado Rodrigues, Ricardo Aparecido Avelino, 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; Política de Governança e Gestão de TIC – via webconferência; Repasse
– reunião Conif em Brasília; Projeto unidade de ensino em Lavras; Reditec 2015; Apresentação nos
campi – Reitoria; Andamento da Resolução 042/2015 nos campi – estudo das 30 horas; Ponto
eletrônico: criação de grupo de trabalho para avaliar alternativas nos campi novos;
EAD/financiamento; Informes da Proen; Informes da Proad: Orçamento e financeiro; Informes da
Proex: JIF Sudeste, Pronatec, Feira de Estágios, Informes da PPPI: OBAP, Jornada Científica;
Informes da Prodi; Expediente. Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Professor Luiz Carlos
pela acolhida. Falou que estava desde ontem dia 13 em Muzambinho, juntamente com os Pró
Reitores: Cléber, José Luiz e Carlos Alberto para uma conversa com a equipe do campus e
principalmente com alunos. Explicou ainda a importância dessa aproximação e relatou que a reunião
foi bem positiva. Marcelo Bregagnoli solicitou a inclusão dos Campi Carmo de Minas e Três
Corações como sede das próximas reuniões do Colégio de dirigentes, ficando na ordem:
Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Três Corações,
Reitoria e Carmo de Minas. Todos concordaram. Marcelo Bregagnoli solicitou a todos um cuidado no
controle da frota e no consumo de combustíveis. Falou sobre previsão de uma auditoria Nacional e
uma varredura nos Institutos Federais, no que se refere ao controle da frota e consumo de
combustíveis. Falou ainda sobre o Ensino a Distância (Pronatec) no estado de São Paulo, a resposta
do Secretário da SETEC foi positiva. Foi enviado então um ofício ao IF São Paulo solicitando a
atuação do IFSULDEMINAS junto ao Pronatec e ao e-Tec Brasil no Estado de São Paulo. O IF São
Paulo respondeu que não se opõe a atuação e as ações propostas. Marcelo Bregagnoli colocou
discussão a ata da 52ª Reunião do Colégio de Dirigentes, sendo aprovada por todos. O Servidor
Gabriel Maduro, Diretor de Tecnologia da Informação, apresentou via web conferência o próximo
item de pauta: Política de Governança e Gestão de TIC. Marcelo Bregagnoli comentou que o Gabriel
está no Rio Grande do Norte juntamente em uma ação institucional junto ao SUAP por isso sua
apresentação acontece via webconferência. Marcelo Bregagnoli falou que “a seleção do Projeto de
Governança vem consolidar parte de um trabalho. Foram mais de 100 propostas envidas para o
REDITEC, selecionadas 4, entre elas a governança de TI que tem sido modelo na Rede Federal”.
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Gabriel fez a apresentação da Proposta de Política de Governança e Gestão de Tecnologia da
Informação e Comunicações (PGTIC) do IFSULDEMINAS dizendo que “a crescente demanda por
soluções e conectividade junto aos incontáveis requisitos de conformidade tornam ainda mais
complexo o desafio de governar as TIC buscando atender às demandas da instituição com qualidade e
garantia adequados. Para confrontar esse desafio, o IFSULDEMINAS tem investido num modelo de
Governança de TIC que se adeque à organização e cultura institucional, baseando-se nas reconhecidas
e bem-sucedidas práticas de mercado. Em sua base, o modelo é sustentado pela Política de
Governança de TIC, que tem por finalidade assegurar o alinhamento das práticas de governança, de
gestão e de uso de TIC com as estratégias de negócio do IFSULDEMINAS. A Política regulamenta
também os processos de planejamento tático e estratégico, peças fundamentais para o alinhamento
entre a estratégia institucional e os investimentos em TIC. São esses planos que definem no que
investir, quando investir e como investir. Para que todas as peças se encaixem e seja possível planejar,
executar e monitorar os investimentos, a Política define princípios, diretrizes, objetivos e outros
diversos mecanismos que compõem o modelo. O estabelecimento de um vocabulário comum e dos
papeis e responsabilidades envolvidos na Governança de TIC visam preencher uma lacuna histórica,
que sempre comprometeu as comunicações acerca do assunto. Também, a classificação das soluções
de TIC de acordo com suas características, abrangência e modalidade de provimento e manutenção,
devem contribuir para o entendimento comum do assunto e viabilizar a interpretação estratégica dos
investimentos. O processo de planejamento ainda conta com a classificação dos investimentos
segundo sua natureza e finalidade em transformação, renovação, de otimização e experimentação.
Assim, espera-se que a alocação de recursos esteja adequada ao apetite a riscos da instituição e que as
expectativas estejam alinhadas aos potenciais resultados. O modelo deve agora evoluir para uma
abordagem participativa, que viabilize a interação direta de todos os envolvidos, desde os alunos até a
alta administração. Ainda há muito que se fazer para atingir a maturidade compatível aos anseios da
administração e da sociedade, mas os primeiros resultados tem se mostrado aptos a sustentar a
expansão da Instituto e a otimização de riscos e recursos, potencializando a entrega de benefícios para
nossos usuários. O presente documento apresenta a proposta de Política de Governança e Gestão de
TIC, principal componente da estrutura que tem-se buscado construir na instituição.” A minuta de
resolução está sendo submetida ao Colégio de Dirigentes para apreciação e, a partir de sua aprovação,
será encaminhada ao Conselho Superior na próxima reunião. Marcelo Bregagnoli colocou em
apreciação o documento, sendo aprovado por todos, logo após agradeceu ao Gabriel e a equipe dos
campi que trabalhou na construção do documento. E concluiu dizendo que a partir do documento, o
IFSULDEMINAS terá um aparato técnico para justificar uma série de ações e parabenizou o grupo.
O Presidente apresentou o novo membro do Colégio de Dirigentes, o Pró Reitor de Administração,
Honório José de Morais Neto e deu boas vindas a ele. Marcelo Bregagnoli comentou sobre o decreto
8540 que estabelece, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional,
medidas de racionalização do gasto público nas contratações para aquisição de bens e prestação de
serviços e na utilização de telefones celulares corporativos e outros dispositivos. O IFSULDEMINAS
tem até o dia 15 de janeiro para entregar um relatório com a previsão de redução de gastos e solicitou
a concentração das ações da elaboração do relatório na Pró Reitoria de Administração. Marcelo
Bregagnoli convidou a todos para a entrega oficial das instalações do Campus Passos. Comentou
também que a (DGP) Diretoria de Gestão de Pessoas da Reitoria está tentando uma parceria para
contratação direta do plano de Saúde para os servidores. Sobre o Patrimônio, Marcelo Bregagnoli
comentou que a PROAD (Pró Reitoria de Administração) através da servidora, Mayra Carvalho
Nascimento, vem trabalhando no acerto patrimonial. Honório disse que “a contabilidade tem
acompanhado nos campi esse controle, que agora passa a ser via SUAP. Com o levantamento feito e a
migração para o SUAP, cada servidor fica responsável por aquilo que assinou e quando mudar de
setor ou unidade, fazer a transferência do item.” Marcelo Bregagnoli falou sobre outra medida de
contenção de gastos que são os cursos “in company”, que consiste em trazer o profissional para
ministrar o curso para um grupo maior de pessoas dentro da Instituição, podendo entrar no relatório
de racionalização de gastos. Citou o exemplo do curso organizado pela DGP sobre a aposentadoria
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nas unidades. Marcelo Bregagnoli falou sobre a retomada das visitas aos campi para falar das ações
institucionais aos docentes, técnicos administrativos e principalmente aos discentes. O Presidente
falou sobre o Projeto unidade de ensino em Lavras, que trata-se da Parceria entre as Universidades
Federais e os Institutos Federais e com isso a elaboração de um projeto entre o IFSULDEMINAS e a
Universidade Federal de Lavras. Professor José Luiz comentou que a UFLA tem sido parceira em
vários projetos, como o de Agroecologia, Café além de vários projetos de pesquisa. O Projeto foi
encaminhado para Brasília e aguarda análise e posteriormente será divulgado. Marcelo Bregagnoli
falou sobre o tema abordado no Conif e colocado também pelo Secretário da SETEC que
acompanharão de perto a reposição dos dias de paralisação dos servidores e o funcionamento do
campus em dia letivo. Professor Carlos Alberto comentou que está sendo elaborado o calendário de
reposição e será encaminhado para a próxima reunião do Conselho Superior. Professor Marcelo
Bregagnoli comentou sobre o projeto das células fotovoltaicas. “Serão empenhados 20 módulos, 4
serão usados e colocou se algum campus tiver interesse em adquirir poderá aproveitar o mesmo
empenho. A proposta seria a SETEC custear a metade do projeto e em contra partida terá o projeto
em mãos.” Professor Sérgio Pedini falou que cada módulo custa em torno de 600 reais. O cálculo
feito tendo em base o consumo da Reitoria, o campus certamente terá um consumo maior de energia.
Professor Luiz e o Professor Miguel tem interesse em adquirir. Aline vai consultar o Professor Carlos
Henrique Reinato. Pedini falou ainda que a negociação é feita junto a Cemig, devolvendo para a rede
a energia gerada. Sobre a Reditec 2015: O Chefe de Gabinete, Joarle, reforçou as informações que
foram passadas, o evento começa na próxima terça feira, dia 20 de outubro, em Fortaleza. Sobre a
apresentação nos campi – Reitoria vai marcar as reuniões e deixou a vontade para os Diretores
definirem as datas. Sobre Resolução 042/2015 – estudo das 30 horas, Professor Marcelo Bregagnoli
demonstrou uma preocupação com a implantação das 30 horas. Falou sobre a organização das ações,
solicitou que a DGP elaboração de uma ficha com os setores que estão pleiteando 30 horas,
colocando o dia de atendimento, horário, CPF da pessoa que foi atendida e o motivo. Após o
preenchimento da ficha, assinam o servidor que atendeu o chefe imediato e a comissão. Se a CGU
chegar a cancelar a execução das 30 horas, um processo administrativo será aberto contra o servidor
que elencou o setor ao 30 horas. Marcelo Bregagnoli solicitou ao Joarle que acompanhe junto a DGP
a elaboração e envio aos diretores da minuta do documento. O próximo item: Ponto eletrônico.
Marcelo Bregagnoli falou sobre a criação de grupo de trabalho para avaliar alternativas com relação
ao ponto eletrônico nos campi novos, compromisso assumido junto ao movimento de paralisação em
Poços de Caldas. Após discussões, foi proposta a criação de uma comissão composta pelo DAP
(Diretor de Administração e Planejamento) e o Coordenador de Administração de cada campus novos
para trabalhar online, com portaria elaborada pela Reitoria. Conforme orientação do Reitor, as
portarias elaboradas pelo IFSULDEMINAS devem constar a data de validade na hora de encaminhar
com início e término. Próximo item: EAD/financiamento; Professor Bebeto fez a apresentação do
Professor Giovane José da Silva como Diretor de EaD. Giovane falou que vem fortalecer o trabalho
que o Professor Marcos vinha desenvolvendo na Diretoria de EaD. Comentou que o Sistema de
financiamento da Rede e-Tec e a Bolsa Formação do Pronatec passará por alterações. Solicitou que o
Professor Luiz Carlos repasse as informações da última reunião que aconteceu em Brasília e também
a inclusão do Professor José Pereira e da Professora Andreia Amaral como Coordenadores Gerais
Adjuntos de EaD. Professor Luiz Carlos falou que ele e o Professor Giovane participaram da reunião
que aconteceu na semana passada em Brasília para discutir o futuro do e-Tec no país. Com a portaria
817 que estabeleceu o direcionamento do Pronatec, a SETEC, através de uma nova direção na rede eTec, está com a intenção de criar uma nova portaria que dispõe sobre a Rede e-Tec Brasil e a oferta de
cursos a distância por meio da Bolsa-Formação no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, de que trata a Lei n o 12.513, de 26 de outubro de 2011, e dá
outras providências. A portaria busca o incentivo com ofertas de cursos com estratégias inovadoras. O
processo que está abrindo a rede Certific, rede de saberes e a formação de professores de ensino
médio para atender Prefeituras e o Estado. O Financiamento da Rede e-Tec será pelo Bolsa Formação
e toda parte da Educação a Distância faria parte da Rede e-Tec. Informes da Proen; Professor Carlos
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Alberto falou sobre o ofício enviado aos campi citando a importância de estar imprimindo os diários.
Falou ainda que o Sistema Giz não é de armazenamento de dados. Falou ainda que acontecerá uma
Reunião da normativa docente no dia 5 de novembro logo após o ducumento passará pelo CEPE e
pelo Conselho Superior. Sobre a Pauta do CEPE: Propostas de Novos Cursos com trâmite segundo
Of. Circular 003/2015/PROEN /REITORIA/IFSULDEMINAS e Resolução CONSUP 052/2014:
Campus Pouso Alegre- Curso Técnico em Comércio Subsequente; Curso Técnico em Transações
Imobiliárias Subsequente; Curso de Especialização Lato sensu em Educação Matemática; Campus
Três Corações: Curso de Especialização Técnica em Urgência e Emergência. Apreciação das
propostas de Calendários Acadêmicos 2016 dos Campi Machado, Inconfidentes, Pouso Alegre,
Passos, Três Corações e Carmo de Minas. Apreciação de alterações em Projetos Pedagógicos de
Cursos – PPCs, com Grupos de Trabalho – Gts: Engenharia Civil – Pouso Alegre; Técnico Integrado
Produção de Moda – Passos; Técnico Subsequente Segurança do Trabalho – Pouso Alegre;Técnico
Integrado Informática – Pouso Alegre; Técnico Integrado Informática – Passos; Bacharelado
Zootecnia – Machado; Licenciatura em Ciências Biológicas – Machado; Técnico Subsequente
Enfermagem – Passos; Técnico Integrado Administração- Pouso Alegre; Técnico Subsequente
Administração – Pouso Alegre; Alteração e revisão da Resolução CONSUP 55/2012 – Dispõe sobre o
Regimento da Comissão Própria de Avaliação do IFSULDEMINAS – CPA/IFSULDEMINAS; Minuta de
ORIENTAÇÃO NORMATIVA 001/2015 – PPPI - Institui e regulamenta o Programa Institucional
Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas (PIVIC-IFSULDEMINAS); Alteração e revisão da Resolução CONSUP 54/2014 - Dispõe
sobre a aprovação das normas para participação de docentes, em regime de dedicação exclusiva, em
atividades esporádicas remuneradas e em assuntos de suas respectivas especialidades; Roteiro de
Elaboração de Projetos Pedagógicos de Cursos / PPCs no IFSULDEMINAS. Professor Marcelo
Bregagnoli sugeriu aos campi novos façam uma reanálise do organograma. Informes da Proad:
Orçamento e financeiro; Honório falou que os próprios campi novos comecem a fazer seus processos
licitatórios. Será disponibilizado o curso de pregoeiro para todos, o objetivo é capacitar e assumir os
pregões nas unidades. Honório solicitou uma planilha de transporte em conjunto e se prontificou
enviar a cartilha de transporte para as unidades. Informes da Proex: JIF Sudeste, Pronatec, Feira de
Estágios. Cleber falou sobre o JIF que aconteceria no IF Fluminense. Foi transferido para o
IFSULDEMINAS no Campus Machado e no Campus Muzambinho, agradeceu ao Luiz Carlos e ao
Carlos Reinato. Foram confirmados 1200 participantes com 8 Institutos, o evento acontece do dia 27
de outubros ao dia primeiro de novembro, não interrompendo as aulas durante o evento. Sobre o
Pronatec Cléber pediu aos campi a celeridade na execução. Falou ainda da Feira de Estágios que
acontece juntamente com a Jornada Científica em Poços de Caldas e solicita apoio na mobilização e
logística para que os Campi levem os alunos do último período. Cleber falou ainda que em Dezembro
acontece a Corrida Rústica em Muzambinho. Informes da PPPI: Professor José Luiz falou sobre a
realização da sétima edição da Jornada Científica e o quarto Congresso de Pós Graduação que
também acontece em Poços de Caldas no dia 12 próximo, foram recebidos 528 trabalhos; Convidou a
todos para participarem do evento e solicitou apoio aos campi na logística. Sobre o Cartão
pesquisador, foram recebidos do Campus Poços de Caldas, Inconfidentes e Muzambinho o resultado
dos editais internos e os valores dos recursos que serão repassados no cartão pesquisador. José Luiz
falou que está no aguardo do financeiro, principalmente a pesquisa e a extensão do campus onde
alguns alunos e docentes tem questionado sobre a vinda do recurso e o pessoal está sensibilizado com
a situação financeira atual e assim que o financeiro chegar será disponibilizado. Nos Informes da
Prodi; Professor Sérgio Pedini falou sobre o projeto Suap Edu, comentou que o Gabriel Maduro e a
Servidora Sueli do Carmo Oliveira, da Pró Reitoria de Ensino, estão no projeto, analisando com
muita calma para evitar algum tipo de problema institucional que possa surgir. Sobre a Diretoria de
Ingresso, falou sobre os dois últimos concursos o que chamou a atenção é que subiu muito a procura
pelas vagas. Foi deflagado o concurso de docente substituto. Sobre a Resolução de obras, passou
pelo CAPI, foram incorporadas as sugestões e agora deve ser devolvido para o Consup. Professor
Marcelo Bregagnoli convidou a todos para a abertura do Evento da OBAP (Olimpíada Brasileira de
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Agropecuária) que acontecerá no dia 16 de outubro em Poços de Caldas. Marcelo Bregagnoli
agradeceu a participação e o apoio dos campi na IESO. Finalizada a pauta e não havendo mais nada a
tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às quinze horas e
vinte sete minutos. Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, secretária, lavrei a presente
Ata, que após apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, treze de outubro de dois mil e
quinze.
Marcelo Bregagnoli
_______________________________
Carlos Alberto Machado Carvalho
_______________________________
Aline Manke Nachtigall
_______________________________
Cléber Ávila Barbosa
_______________________________
Wanderley Fajardo Pereira
_______________________________
Luiz Gustavo de Mello
_______________________________
João Paulo de Toledo Gomes
_______________________________
José Luiz de Andrade Rezende Pereira
_______________________________
Honório José de Morais Neto
_______________________________
Josué Lopes
_______________________________
Ricardo Aparecido Avelino
_______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues
_______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino
_______________________________
Sérgio Pedini
_______________________________

