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Ata da 59ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 03 de novembro de 2016.

Aos três dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e 14
minutos,  na sala  de reuniões  da  Reitoria  e  simultaneamente nos Campi:  Machado,
Muzambinho, Passos, Poços de Caldas por Vídeo Conferência, sob a Presidência do
Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quinquagésima nona Reunião do
Colégio  de  Dirigentes,  a  décima  sexta  da  nova  gestão,  estando  presentes:  Carlos
Alberto  Machado  Carvalho,  Carlos  Henrique  Rodrigues  Reinato,  Cléber  Ávila
Barbosa, Francisco Vitor de Paula, Honório José de Morais Neto, João Olympio de
Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, José Luiz de Andrade Rezende Pereira,
Flávio Henrique Calheiros Casimiro, Luiz Carlos Machado Rodrigues, Luiz Ricardo de
Moura Gissoni, Miguel Angel Isaac Toledo del Pino, Thiago Caproni Tavares. Marcelo
Bregagnoli agradeceu a presença de todos e apresentou a pauta. Ele lembrou a todos o
prazo final para emprenho, oito de novembro, após essa data, no caso de sobra, serão
recolhidos os saldos e feita uma redistribuição aos campi. Parabenizou toda a gestão
pelos indicadores, o que levou a liberação das 22 FCCs  (Funções  Comissionadas de
Coordenação de Curso) que faltavam. Elogiou as notas do ENEM (Exame Nacional do
Ensino Médio) principalmente nos campi novos, onde aconteceu pela primeira vez.
Falou que a média do IFSULDEMINAS em comparação às outras instituições foi bem
elevada.  Marcelo  Bregagnoli  solicitou  o  pré  agendamento  da  reunião  do Conselho
Superior para o dia quinze de dezembro em Inconfidentes. Outra questão tratada foi
sobre o ofício recebido da CGU (Controladoria-Geral da União) que foi enviado aos
gestores.  “Trata-se  de  um  ofício  circular  falando  sobre  a  implantação  das  ‘trinta
horas’”, pautado no decreto 1590/95. Nele consta, entre outros tópicos, a importância
da  regulamentação,  o  que  o  IFSULDEMINAS  já  fez  quando  implantou.  Marcelo
Bregagnoli  solicitou  aos  gestores  o  cumprimento  do  que  foi  estabelecido  da
regulamentação.  Falou  ainda  sobre  a  pauta  da  Unesco  onde  representará  a  Rede
Federal no Paraguai, a convite do Conif, que vai custear a viagem. “O tema central da
missão será: Educação no Campo e o Ensino Agrícola e tem muito a contribuir com o
IFSULDEMINAS”, completou. Marcelo Bregagnoli comunicou que a próxima reunião
do Colégio de Dirigentes será presencial no início de dezembro. Falou ainda das ações
de 2016 que foram importantes para a Instituição: O IFSOLAR, a consolidação dos
empenhos, as ações de educação voltadas para o Ensino, Pesquisa e Extensão sempre
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muito ativas, além do rol de eventos. Passando para a pauta, colocou em apreciação a
ata da última reunião do Colégio de dirigentes, sendo aprovada por todos. Marcelo
Bregagnoli passou a palavra para o Honório que explanou sobre o orçamento. Honório
falou sobre o encontro da PROAD, que aconteceu em Machado, e do resumo do evento
que foi encaminhado para os gestores por e-mail. Falou dos desafios para 2017 e da
padronização das  ações  administrativas.  Honório  reforçou a  fala  do reitor  Marcelo
Bregagnoli sobre a redistribuição do orçamento, caso aconteça alguma sobra do que
for  empenhado.  “No dia 8,  recolhe o orçamento e  9 e  10 faz a  redistribuição dos
recursos.” Sobre o orçamento, Honório comentou sobre o custeio que foi distribuído
para todas as unidades e não tem mais teto orçamentário para distribuir. Sugeriu a troca
internamente  do  custeio  por  capital.  Foi  solicitado  um  prazo  até  amanhã,  04  de
novembro para efetivação do acordo.  Marcelo  Bregagnoli  passou a  palavra  para o
Professor José Luiz, que falou sobre a pauta de agenda de visitas aos NIPES (Núcleo
Institucional de Pesquisa e Extensão) com o levantamento de ações para divulgação da
Pesquisa e Extensão. Falou que o foco de trabalho no momento é na Jornada Científica
que acontecerá na próxima semana e convidou a todos para a abertura do evento em
Passos. “Trata-se de um evento que tomou uma proporção com mais de 550 trabalhos
publicados e mais de 600 apresentações, 1200 pessoas inscritas com previsão de mais
de 1600 visitantes nos dois dias de evento” e comentou sobre a programação. José Luiz
agradeceu  o  apoio  dos  dirigentes  e  principalmente  ao  Professor  João  Paulo  que
receberá o evento no Campus Passos. Passando para os informes da PROEX, Professor
Cléber falou sobre a Feira de Estágios que acontecerá junto com a Jornada Científica e
agradeceu  ao  João  Paulo  pela  receptividade  e  também  o  apoio  dos  dirigentes  na
logística.  Falou  da  programação  do  evento  que  conta  com  a  participação  de  48
empresas  da  região. Cléber  falou  ainda  do  1º  Encontro  das  Licenciaturas  do
IFSULDEMINAS  e  3º  Encontro  do  PIBID  (Programa  Institucional  de  Bolsa  de
Iniciação à Docência). O evento, organizado pela coordenação do PIBID com o apoio
das pró-reitorias de Ensino e Extensão, acontecerá nos dias 17 e 18 de novembro no
Centro de Excelência do Café do Campus Machado. Agradeceu o apoio do Carlos
Henrique Reinato e falou sobre a programação do evento e solicitou empenho de todos.
Professor Carlos Alberto falou que o evento vem ao encontro da melhoria na formação
de professores. Marcelo Bregagnoli falou que o evento vem reforçar o que diz a Lei
12.772  (Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério
Federal),  sobre  a  obrigação em proporcionar  capacitação aos  docentes.  Outro item
tratado  pelo  Professor  Cléber  foi  a  questão  de  adiantamento  dos  editais  de  2017,
especificamente o Edital de Esporte e Cultura, que até o final do mês estará disponível
para  ser  executado  no  início  de  2017.  Nos  informes  da  PRODI,  Professor  Flávio
Calheiros falou sobre a confecção do relatório de gestão. O processo contará com as
mesmas diretrizes dos anos anteriores, porém quem vai trabalhar no seguimento é o
Setor  de  Ingresso.  Flávio  solicitou  aos  campi  mais  outro  servidor  além  do  DAP
(Diretor  de Administração e  Planejamento)  para substituí-lo  quando ausente.  Outra
questão tratou das Coinfras (Comissões de Infraestruturas), que já estão estabelecidas
em cada campi e que tem o amparo da resolução 70 de 2015, sendo necessário dar
prosseguimento e selecionar as obras prioritárias em cada campus. Flávio solicitou ao
Professor  Luiz  Carlos  o  envio  dos  nomes  dos  membros  da  Comissão  do  Campus
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Muzambinho.  Flávio  passou  a  palavra  ao  servidor  Gabriel  Maduro  da  TI.  Gabriel
falou sobre o Eduoram (Education roaming), trata-se de um serviço de acesso sem fio
seguro,  desenvolvido  para  a  comunidade  internacional  de  educação  e  pesquisa.  A
iniciativa permite que os estudantes,  os pesquisadores e as equipes das instituições
participantes obtenham conectividade à Internet, através de conexão sem fio (wi-fi),
dentro  de  seus  campi  e  em qualquer  localidade  que  ofereça  essa  facilidade  como
provedora de serviço. Segundo Gabriel, a configuração é feita somente uma vez (com
o usuário e senha), a implantação já é imediata. Segundo Gabriel o sistema já está
funcionando na Reitoria e em Carmo de Minas. Marcelo Bregagnoli parabenizou o
Gabriel pelos trabalhos desenvolvidos junto à equipe de TI. Bregagnoli solicitou que
os  diretores  entrem  em  contato com  TI  para  o  agendamento  da implantação  do
Sistema. Próximo item de pauta, os informes da PROEN. Carlos Alberto apresentou as
propostas dos novos cursos protocolados em 24 de agosto: Campus Inconfidentes, o
Curso  Lato  Sensu  em  Humanidades,  Campus  Passos  com  o  Curso  Técnico  em
Serviços Públicos e Curso Técnico em Comércio, e do Campus Três Corações com o
curso Lato sensu em Educação Científica em Matemática esse último já passou pelo
CEPE e será encaminhado para a próxima reunião do Conselho Superior do dia 15 de
dezembro. Os outros cursos citados estão tramitando pelas Câmaras. Professor Carlos
Alberto,  atendendo ao pedido de antecipação dos protocolos dos cursos,  passou as
datas entre 25 e 30 de janeiro, com o trâmite chegando ao CEPE em maio de 2017.
Marcelo Bregagnoli deixou claro que há uma preocupação para que os cursos entrem
no SISTEC. Solicitou até a justificativa junto ao Conselho Superior da aprovação “Ad
referendum”  para  que  os  cursos  possam  ser  incluídos  na  composição  da  planilha
orçamentária  de  2018.  Marcelo  Bregagnoli  salientou  a  importância  de  respeitar  as
Câmaras que trabalham na construção dos PPCs (Projetos Pedagógicos de Cursos) e
solicitou  apoio  dos  gestores  no  Conselho  Superior  na  defesa  dos  trabalhos  das
Câmaras.  Dando  sequência  aos  informes,  Professor  Carlos  Alberto  falou  sobre  as
pautas do CEPE do dia 27 de outubro: Proposta de Novo Curso com trâmite segundo
Of. Circular 132/2015/PROEN /REITORIA/IFSULDEMINAS e Resolução CONSUP
052/2014 - Curso de Especialização Lato Sensu em Educação Científica e Matemática
– Campus Três Corações; Alterações de 17 PPCs; Calendários Acadêmicos; Minuta de
Regimento Interno dos Cursos de Pós-graduação do IFSULDEMINAS / PPPI; Minuta
de Regulamento do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu – Modalidade Mestrado
Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos / PPPI; Minuta de Normas Para
Docência  no  Programa  de  Mestrado  Profissional  em  Ciência  e  Tecnologia  de
Alimentos / PPPI. Professor Carlos Alberto falou ainda que a próxima e última reunião
do CEPE do ano de 2016 acontecerá no dia 24 de novembro com as pautas: Minuta de
Regimento  dos  Cursos  de  Pós-graduação  do  IFSULDEMINAS  nas  Modalidades
Presencial e a Distância – PPPI; Proposta de Alteração da Resolução Nº 020/2012 que
dispõe sobre a Regulamentação Disciplinar do Corpo Discente do IFSULDEMINAS;
Minuta  de  alteração  da  Resolução  CONSUP 074/2015  –  Normativa  Docente  do
IFSULDEMINAS,  segundo  art.  41  e  Portaria  MEC  nº  17/2016;  Alteração  da
Resolução CONSUP 064/16 que dispõe sobre Normas para oferta de Carga Horária
Semipresencial  em Cursos  Presenciais  do  IFSULDEMINAS (adequação  a  Portaria
1.134  de  10  de  outubro  de  2016); Alteração  da  resolução  96/2014  (Assistência
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Estudantil).  A  alteração  dos  resolução96/2014  (assistência  Estudantil)  está  sendo
trabalhada  para ser  apresentada  ao  Colégio  de  Dirigentes.  Sobre a  implantação do
projeto piloto do sistema SUAP-Edu nos Campi novos e avançados. Segundo Professor
Carlos Alberto, o sistema acadêmico tem que estar alinhado com as resoluções e é um
trabalho conjunto com o setor de Tecnologia da Informação. Segundo Carlos Alberto a
ideia  é  iniciar  pelos  "campi  Novos  e  Avançados"o  SUAP-EDU  atendendo as
necessidades institucionais. Marcelo Bregagnoli completou dizendo que o SUAP-EDU
foi criado pela Rede para a Rede, com todo o suporte necessário. Professor Carlos
Alberto  enviará  o  cronograma  de  implantação  aos  campi  a  partir  do  dia  10  de
novembro.  No começo de  2017,  serão  feitas  as  visitas  e  as  capacitações.  Marcelo
Bregagnoli passou a palavra para o Diretor de EaD, Professor Giovane, que explanou
sobre o andamento dos cursos Técnicos que estão sendo pactuados. Segundo ele, a
previsão é que o MEC homologue os cursos a  partir de amanhã, dia 4 de novembro,
sendo  o  prazo  para  o  empenho  dos  recursos  de  custeio  e  capital  até  o  dia  9  de
novembro,  somente  os  recursos  que  serão  gastos  em 2016.  O que  sobrar  o  MEC
recolhe e redistribui a partir de Janeiro de 2017. O prazo inicial dado pela SETEC para
abertura  de  ciclos  no  Sistec  deverá  encerra-se  no  dia  11  de  novembro  de  2016,
podendo ocorrer alteração desses prazos por parte da SETEC, dado que existem muitas
dúvidas  dos  IFs.  Todos  devem atentar  para  o  calendário  "apertado"  imposto  pela
SETEC/MEC.  Giovane  solicitou  a  publicidade  através  das  redes  sociais  como  o
Facebook patrocinado, com agentes envolvidos curtindo e compartilhando, além das
entrevistas nas rádios  locais.  O professor Giovane falou sobre o ofício enviado aos
campi com a planilha para ser preenchida pelos gestores na qual os campi indicarão os
cursos que terão as cargas reduzidas de dois anos para um ano e meio, enviando a nova
matriz. Professor Carlos Alberto disse que “trata-se de uma possibilidade de adequação
visando a viabilidade financeira para o oferecimento dos cursos, como também todos
devem se  preocupar  com os aspectos qualitativos e  do grande volume de trabalho
gerados pelos oferecimentos”. Sobre  o curso de  Pedagogia EaD, Professor Giovane
falou que já foram feitas quatro reuniões e definidos os professores que participarão;
no dia 16 de novembro acontecerá a discussão do PPC, da abertura do vestibular e do
programa de tutoria. Segundo Giovane, ficou decidido em uma das reuniões e colocado
em ata que os docentes não assumiriam o programa de tutoria; a solução, portanto,
seria a implantação de um programa institucional de bolsas para tutores, contratando
tutores de 20 horas para atender os alunos do curso.  Outro ponto a ser trabalhado na
próxima reunião de EaD institucional é a divisão das 300 vagas. O campus proponente
do curso (no caso o Campus Muzambinho) tem que arcar com os registros acadêmicos,
alimentação  do  sistema,  os  encontros  presenciais,  materiais  didáticos  e  sua
distribuição, estágios e responder a visita do INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas  Educacionais). Devido a essas responsabilidades, o Campus Muzambinho
teria  100 vagas  fixas  e  as  outras  200 seriam divididas  proporcionalmente  entre  os
docentes de todos os campi que participam do curso de pedagogia em EaD, incluindo
Muzambinho.  Professor  Marcelo  Bregagnoli  colocou  em  aprovação  e  todos
concordaram.  Professor  Carlos  Henrique  colocou  que  seria  atribuição  do  campus
proponente o pagamento do programa de bolsa para os Tutores. Professor Luiz Carlos
se prontificou em arcar com os custos do pagamento da Tutoria, aceitando a proposta.
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Passando para o próximo ponto de pauta, Professor Giovane explanou sobre a minuta
do Regimento  de  Governança  na  EaD Superior  no  IFSULDEMINAS e  também o
Regimento  de  Normatizações  da  EaD  Superior  (Graduação  e  pós-graduação).
Professor Marcelo colocou em votação o envio dos regimentos para o CEPE e o de
governança passe pelo CAPI e todos concordaram. Professor Carlos Alberto agradeceu
aos gestores e a Diretoria de EaD. Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar,
Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião as
doze horas e trinta e dois minutos. Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de
Lima, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre,
três de novembro de dois mil e dezesseis.

Marcelo Bregagnoli _______________________________

Carlos Alberto Machado Carvalho _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Cléber Ávila Barbosa _______________________________

Francisco Vitor de Paula _______________________________

Honório José de Morais Neto _______________________________

João Olympio de Araújo Neto _______________________________

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________

José Luiz de Andrade Rezende Pereira _______________________________

Flávio Henrique Calheiros Casimiro _______________________________

Luiz Carlos Machado Rodrigues _______________________________

Luiz Ricardo de Moura Gissoni _______________________________

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________
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