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Ata da 60ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 14 de dezembro de 2016.

Aos quatorze dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e vinte e
três minutos, na sala de reuniões do Campus Inconfidentes, sob a Presidência do Reitor, Professor
Marcelo Bregagnoli, realizou-se a sexagésima reunião do Colégio de Dirigentes, a décima sexta da
nova  gestão,  estando  presentes:  Carlos  Alberto  Machado  Carvalho,  Carlos  Henrique  Rodrigues
Reinato, Roselei Eleutério, 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, Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça, Marcelo Carvalho Bottazzini, Miguel
Angel Isaac Toledo del Pino, Thiago Caproni Tavares. Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de
todos  e  ao  Professor  Miguel  pela  receptividade.  O  início  da  reunião  do  Colégio  de  Dirigentes
aconteceu em conjunto com os DAPs (Diretores de Administração e Planejamento), DDEs (Diretores
de Ensino) e DEPEs (Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão). Marcelo Bregagnoli fez um balanço
do ano de 2016, falou do avanço das ações didático-pedagógicas na Instituição e também das ações
administrativas com o reconhecimento do MEC e tornando referência na Rede. Após as boas vindas,
as  equipes  se  dirigiram paras  suas  respectivas  reuniões  que  aconteceram paralelamente.  Marcelo
Bregagnoli colocou a ata da reunião anterior em discussão, sendo aprovada por todos. Logo após
apresentou a pauta da próxima reunião do Conselho Superior. Convidou o servidor Gabriel Maduro
para fazer a apresentação dos documentos da Revisão do Regimento Interno do Comitê Gestor de
Tecnologia  da  Informação  e  o  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e  Comunicações
(2017/2018).  Segundo  Marcelo  Bregagnoli  os  documentos  já  tramitaram pelas  câmaras  e  foram
encaminhados  para  aprovação  do  Conselho  Superior.  Gabriel  fez  a  apresentação  do  documento,
mencionou que foram feitas algumas correções e atualizações além dos avanços na identificação de
demandas.  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu  Gabriel  Maduro  e  ao  comitê  que  trabalharam  na
elaboração dos documentos. Flávio falou que, no Plano Diretor constam as prioridades das ações que
serão executadas e o cronograma deverá ser seguido em respeito as políticas institucionais. Marcelo
Bregagnoli falou sobre as obras do prédio da TI que abrigará o data center com uma potência maior
para  atender  melhor  a  Instituição.  Gabriel  comentou  que  com  a  ampliação,  poderá  abrigar  os
processos eletrônicos e os dados ficarão armazenados por tempo indeterminado. Marcelo Bregagnoli
falou também sobre o Eduoram que está  sendo implantado e bem conduzido pela equipe de TI.
Gabriel comentou sobre a nova plataforma de web conferência que vem contribuir para a melhoria do
serviço.  Gabriel  solicitou a inclusão de novos membros no comitê e a participação de servidores
também de outras  áreas.  Próximo item de pauta:  informes da Proex.  Com a palavra a  servidora
Roselei Eleotério falou das ações da PROEX.  Comentou sobre a publicação do edital Pro-BID, para
a contemplação de  alguns projetos dos campus novos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Passos.
Serão disponibilizadas 30 bolsas de iniciação à docência e solicitou aos diretores que comuniquem
aos  coordenadores  para  submeterem os  projetos  até  o  dia  17  de  fevereiro.  Marcelo  Bregagnoli
comentou  que  trata-se  de  uma  ação  inovadora  do  IFSULDEMINAS, na  rede,  e  salientou  a
importância do incentivo a docência. Roselei explanou sobre o edital das empresas juniores que será
publicado em breve e sobre o edital  de esporte  e  cultura que no ano passado teve 47 propostas
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recebidas e foram contempladas 27. Outro ponto abordado pela Roselei foi sobre o JIFES (Jogos dos
Institutos  Federais)  com  a  proposta  da  etapa  nacional  acontecer  em  Poços  de  Caldas.  Marcelo
Bregagnoli falou que o evento acontecerá em Poços de Caldas no início de outubro e que solicitará ao
coordenador de esportes, Denis Bueno, que faça um  projeto para todas as unidades para as equipes
esportivas chegarem na final bem consolidadas. Comunicou que foi enviado um ofício solicitando
apoio da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Com relação ao Pronatec, Rose falou que foram
executados 44,40% com a pactuação de 2016/2 que iniciou em 30 de outubro e com previsão de
término no final de 2017. Marcelo Bregagnoli falou que pretende fazer mudanças consideráveis na
equipe de gestão do Pronatec. Marcelo Bregagnoli agradeceu a Diretora Roselei. Próximo item tratou
dos expedientes da PPPI. José Luiz distribuiu a todos o resumo das ações em  2016 com os resultados
dos editais em cada campi.  Agradeceu ao Honório pelo apoio nas ações do cartão pesquisador.  Falou
sobre as Olimpíadas do Conhecimento que contou com o   IFSULDEMINAS como protagonista nas
ações.  O  bom resultado  na  rede  foi  devido  a  criação  da  coordenação  das  olimpíadas  que  tem
trabalhado intensamente.  Marcelo Bregagnoli  comentou sobre o sucesso na divulgação da OBAP
(Olimpíada Brasileira de Agropecuária) através do Facebook em uma ação conjunta com a Assessoria
de  Comunicação.  Professor  José  Luiz  comentou  que  o  edital  da  Fapemig  de  bolsa  de  iniciação
científica se encerra na próxima sexta feira, dia 16 de dezembro e solicitou ajuda na divulgação. Com
relação a Jornada Científica, Professor José Luiz agradeceu ao Campus Passos pelo apoio e parceria
com ótimos resultados, “foram 520 trabalhos publicados, 650 apresentações e um momento ímpar no
Campus Passos”, completou.  A Próxima Jornada Científica acontecerá em Machado com as datas pré
definidas, 23 e 24 de outubro de 2017. Acontecerá também o curso de redação científica no Campus
Muzambinho no dia 5 de abril. José Luiz falou sobre o polo de Inovação em Cafeicultura (PIAgro).
Comentou também sobre a criação da comissão de Ética e Pesquisa em seres humanos (CEP), que
teve aprovada a resolução e está sendo credenciada junto ao Conselho Nacional de Saúde com ajuda
do Campus Passos através da equipe do curso de Enfermagem. Sobre os catálogos, foram feitos os
levantamentos de todos os campi e está sendo diagramado e será disponibilizado na forma impressa e
virtual.  José Luiz solicitou apoio dos gestores na estruturação dos ELITTs (Escritórios Locais de
Inovação e Transferência de Tecnologia) , funcionamento e identificação (sala, ramal e computador)
além de um servidor que responda e que converse com o NIPE ( Núcleo Institucional de Pesquisa e
Extensão)  para  juntos fazerem a prospecção dos projetos que tenham potencial para conseguir a
patente. José Luiz salientou que trata-se também de uma ação estratégica de captação de recursos.
Passando para o próximo item, Honório fez um  resumo dos projetos da PROAD. Comentou que as
Placas  Fotovoltaicas  já  estão  sendo  empenhadas.  Ficou  definida  uma  nova  data  final  para
encerramento dos empenhos, 30 de dezembro. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Honório e elogiou o
planejamento de 2016 e solicitou que seja feito o mesmo no próprio ano. Nos informes da PRODI,
Professor Flávio Calheiros apresentou os  números do vestibular, que teve crescimento substancial.
Comentou que será elaborado um relatório geográfico fazendo a comparação com o ano anterior com
os  dados  da  efetivação  em um mapeamento  amplo  para  desdobrar  em ações  de  divulgação.  O
aumento de taxa de pagamento que era de 62%  para 70% em 2016.  Segundo Flávio Calheiros, este
resultado é consequência de fatores como: consolidação da instituição , facilidade no pagamento da
taxa de inscrição, e o trabalho bem desempenhado de divulgação por parte da ASCOM (Assessoria de
Comunicação) e das Copeses, com material de divulgação de qualidade. Sobre obras e infraestruturas,
falou do plano Diretor e sua elaboração. Solicitou as Coinfras (Comissões de Infraestruturas) locais
para trabalharem no levantamento das prioridades das obras dos Campi. Professor Miguel solicitou
uma  reunião  da  PRODI  (Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional)  junto  as  Coinfras  para
passarem as diretrizes. Carlos Henrique falou que haverá necessidade de alteração na Resolução, pois
nela consta que o Engenheiro efetivo não pode fiscalizar a obra. Marcelo Bregagnoli  solicitou ao
Professor Flávio uma análise. Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o Professor Carlos Alberto
que  apresentou os temas da PROEN (Pró-Reitoria de Ensino). Falou sobre o protocolo dos novos
cursos que foram definidos no ofício 166/2016 PROEN/REITORIA/ IFSULDEMINAS enviado em
22 de novembro de 2016,  onde estão as  datas de protocolos dos  cursos durante o ano de 2017.
Atendendo a pedidos do Colégio de Dirigentes, a data foi antecipada para primeiro de fevereiro e que
em vinte dias sejam feitas as visitas “in loco”.  O segundo protocolo em 24 de fevereiro, passando
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pelas câmaras e chegando ao CEPE (Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão) em 24 de abril de
2017. Os Cursos Institucionais, com recursos próprios, serão tramitados pela Resolução 038/2015.
Carlos Alberto explanou sobre a pauta do Conselho Superior de amanhã, 15 de dezembro. 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 do Campus Três Corações. Apreciação das alterações em 32 Projetos Pedagógicos de
Cursos de acordo com a Resolução CONSUP 044/2016. Professora Luciana parabenizou a PROEN
pelo trabalho desenvolvido para as alterações dos PPCs.  Professor Carlos Alberto falou dos outros
tópicos que serão apresentados no  Consup; Aprovação dos Calendários Acadêmicos dos Campi do
IFSULDEMINAS /  ano letivo de  2017.  Minuta de Regulamento do Programa de Pós-graduação
Stricto Sensu – Modalidade Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Minuta de
Normas Para Docência no Programa de Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Minuta de alteração da Resolução 33/2011 - Regimento dos Cursos de Pós-graduação Lato sensu do
IFSULDEMINAS nas Modalidades Presencial e a Distância. Proposta de Alteração da Resolução Nº
020/2012 que dispõe sobre a Regulamentação Disciplinar do Corpo Discente do IFSULDEMINAS; A
Minuta de alteração da Resolução CONSUP 074/2015 – Normativa Docente do IFSULDEMINAS,
segundo art. 41 e Portaria SETEC/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); Alterações nas matrizes
curriculares dos cursos a distância: Técnico em Geoprocessamento (Resolução 36/2016), Técnico em
Agroindústria (Resolução 35/2016) e Técnico em Rede de Computadores (Resolução 22/2015) do
IFSULDEMINAS / Campus Machado, para oferecimento exclusivo no programa e-Tec / Pronatec /
Bolsa Formação (matéria já discutida anteriormente no Colégio de Dirigentes com aprovação da
CAMEN e CEPE). Professor Carlos Alberto comunicou que foram convocados os coordenadores de
cursos para estarem presentes, caso algum conselheiro apresente alguma dúvida quanto a aprovação
do PPC. Professor  Thiago solicitou  que  a  participação dos  coordenadores  de  cursos  seja  online.
Professor Carlos Alberto colocou que “o trâmite pode travar a aprovação do documento”.  Marcelo
Bregagnoli falou que pode comprometer a transmissão da reunião pois não se tem equipamentos
adequados.  Professora  Luciana  expôs  que  o  próprio  DDE tem condições  de  responder  qualquer
questionamento sobre o curso pois ele acompanha todo o processo de elaboração do documento.
Professor Carlos Henrique falou que a dinâmica da Reunião do Conselho Superior é diferente, outras
reuniões ele concorda que seja online a do Conselho Superior pode comprometer as aprovações. Após
o assunto ser amplamente discutido, Marcelo Bregagnoli sugeriu que a próxima reunião do Conselho
Superior em Machado seja feita uma experiência. Marcelo Bregagnoli passou para as pautas de EaD e
convidou  o  Professor  Giovane  para  apresentação.  Giovane  falou  sobre  o  ofício  183  de  09  de
Dezembro de 2016 que trata do protocolo de intenção de ofertas de cursos que tem como objetivo
verificar duplicidade de curso e polo. Havendo duplicidade, será encaminhado para a oferta inter
campi. Amanhã, dia 15 de dezembro começa a receber as propostas com encerramento em 15 de
janeiro. Após a análise que leva em torno de 15 dias, poderá ser protocolado no CEPE a partir do dia
primeiro de fevereiro. A próxima data de protocolo de intenção de cursos será no segundo semestre,
em 24 de agosto. Sobre a Instrução Normativa e a tabela de remuneração de bolsista, comentou sobre
a web conferência realizada na data de ontem, 13 de dezembro, que tratou da Instrução Normativa a
ser  construída  e  ficou claro  que não deverá  acontecer  acumulo  de bolsas  em uma mesma fonte
pagadora.  A instrução  normativa  vai  ser  construída  e  trazida  na  próxima  reunião  do  colégio  de
dirigentes.  Outra  questão  que  vai  ser  abordada  na  Instrução  Normativa  é  a  questão  do  ponto
biométrico e sua padronização. Professor Marcelo Bregagnoli solicitou que seja feita uma reunião do
Colégio  Dirigentes  para  estudo  da  padronização  dos  cursos  Pronatec  no  começo  de  fevereiro.
Professor Giovane falou que na Instrução Normativa deverá constar também como vai ser feita a
alimentação no Sistec. Giovane comentou sobre o Curso de Inglês que será ofertado como FIC, a
negociação está acontecendo entre o IFSULDEMINAS e a Secretaria de Educação do Estado de MG.
Estão sendo ofertados alguns cursos FIC na área de saúde no Campus Passos. Giovane solicitou aos
diretores que verifiquem como está o comprometimento dos profissionais envolvidos com relação ao
curso de Libras para a implantação em São Paulo. Sobre a Governança de EaD, Giovane falou que o
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documento será apresentado no Conselho Superior amanhã, 15 de dezembro e solicitou a alteração no
artigo 16 parágrafo único inciso 2, onde diz que cada Campi tem direito de protocolar duas intenções
de graduações e duas pós graduações, foi acrescentado o termo “exceto no primeiro protocolo de
intenções em 2017”. Giovane encerrou sua pauta falando sobre a oferta do curso de Pedagogia EaD e
a dificuldade na indicação do docente responsável pelo estágio. Giovane solicitou que a indicação dos
docentes  seja  via  ofício  das  direções.  Segundo  Professor  Giovane  há  a  necessidade  de  um
coordenador geral de estágio e mais um coordenador para cada polo, ou seja 4 docentes no mínimo.
Marcelo  Bregagnoli  solicitou  que  seja  incluído  como item de  pauta  para  a  próxima  reunião  do
Colégio de Dirigentes em fevereiro.  Marcelo Breagnoli passou para o próximo item de pauta que
tratou da implantação do ponto eletrônico para os servidores. Informou que solicitou ao Ministério
Público mais tempo e mais esclarecimentos sobre o documento que solicita a implantação em um
curto  prazo  de  tempo do ponto biométrico  para  os  docentes  e  técnicos  administrativos.  Marcelo
Bregagnoli  distribuiu  aos  gestores  uma  cópia  do  ofício  em  questão.  Professor  Carlos  Reinato
perguntou se o assunto é para ser divulgado para a comunidade. Marcelo Bregagnoli respondeu que
provavelmente algumas pessoas  já  estão  comentando e que  não dá para  entrar  em detalhes  pois
precisa-se de mais informações. Professora Luciana perguntou do que se trata. Marcelo explicou que,
nos anos de 2014 e 2015 foram registradas sete denúncias junto ao Ministério Público e um embate
dos técnicos administrativos e docentes do Campus Poços de Caldas, ao longo desse tempo foram
elaboradas as defesas.  A questão estava em análise e agora chegou o despacho do promotor que
inicialmente encaminhou para o diretor do Campus Poços de Caldas e que se estenda  à  todas as
unidades do IFSULDEMINAS a implantação do ponto eletrônico. Marcelo Bregagnoli falou que tem
trabalhado a questão com o Procurador Doutor Dauri, que comentou que “não tem como contrariar,
trata-se de um teor muito denso, inclusive tem um decreto de 1995 que já fala da implantação do
ponto eletrônico. Um dos pontos válidos foi que o Ministério Público reconhece a normativa docente
como controlador da atividade docente e não da frequência.” Professor Carlos Alberto propôs que a
discussão fosse encaminhada para a comissão da normativa docente e se pontificou em apresentar a
questão. Segundo Marcelo Bottazzini, quem discute Normativa Docente já tem na cabeça o controle
da frequência e se vier uma ordem judicial ela terá que ser cumprida e esquece a normativa. Carlos
Henrique propôs que a decisão seja da gestão, DAPs , DDEs e Diretores. Marcelo Bregagnoli sugeriu
como  encaminhamento,  assim  que  se  tiver  a  resposta  do  Ministério  Público,  provavelmente  na
primeira reunião de fevereiro,  o assunto volte para a equipe e a decisão seja da gestão.  Marcelo
Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião as 18 horas e 23 minutos.
Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, lavrei a presente ata, que após apreciação será
assinada por todos. Pouso Alegre, quatorze de dezembro de dois mil e dezesseis. 

Marcelo Bregagnoli _______________________________
Carlos Alberto Machado Carvalho _______________________________
Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________
Roselei Eleutério _______________________________
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 _______________________________
Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça _______________________________
Marcelo Carvalho Bottazzini _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
Thiago Caproni Tavares _______________________________
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