MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Avenida Vicente Simões 1111. Bairro Nova Pouso Alegre – 37550-000 - Pouso Alegre/MG
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Ata da 56ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 15 de abril de 2016.
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Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e vinte
minutos, na sala de reuniões da Campus Poços de Caldas, sob a Presidência do Reitor,
Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quinquagésima sexta Reunião do Colégio
de Dirigentes, a décima terceira da nova gestão, estando presentes: 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, José Mauro Costa Monteiro, Luiz Carlos Machado Rodrigues, Marcelo
Bottazzini, Miguel Angel Isaac Toledo del Pino, Thiago Caproni Tavares. Marcelo
Bregagnoli começou a reunião apresentando oficialmente ao Colégio de dirigentes, o
Diretor Pró-tempore do Campus Poços de Caldas, Professor Thiago Caproni Tavares e
agradeceu a receptividade. Logo após a apresentação, o presidente convidou os
membros da Comissão de Ética: Cláudio Soares de Souza e Sílvio Boccia Pinto de
Oliveira Sá que explanaram sobre a composição, competências e comunicaram que a
agenda da Comissão de Ética que será disponibilizada na página da Comissão.
Professor Marcelo agradeceu a presença dos membros da Comissão. Marcelo
Bregagnoli informou que simultaneamente a reunião do Colégio de Dirigentes
aconteceu a reunião dos DEPES e DDEs. Falou da situação política atual e do
contingenciamento de capital e solicitou apoio dos gestores no empenho do que está
em conta. Sobre o regulamento disciplinar discente, Marcelo Bregagnoli sugeriu o
encaminhamento para discussão dos DEPEs e DDEs, já que passou pela CAMEN e
será encaminhado para o CEPE. Falou ainda da importância da análise do gestor.
Próximo item de pauta tratou do programa institucional de combate as drogas. Beatriz
falou que a portaria designando a comissão está sendo formulada e que acontecerá na
Reitoria uma Reunião da Comissão presencial e depois as próximas acontecerão
online. Marcelo Bregagnoli Agradeceu a todos que trabalharam nas ações de combate
ao Aedes aegypti. Falou sobre o relatório do TCU, trata-se de um relatório de 2010 que
está sendo julgado com 14 tópicos que estão sendo justificados. Falou da importância
dos documentos virem com a assinatura do Diretor Geral e com análise do gestor.
Falou da reformulação do novo TAM Termo de Acordo e Metas, indicadores que são
usados constantemente que passam por reformulação com um impacto no RAF
(Relação Aluno/Professor). Comentou que o IFSULDEMINAS está relativamente bem
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com relação as outras instituições. Marcelo Bregagnoli Solicitou a organização dos
campi para uma reformulação do Regimento Geral do IFSULDEMINAS passando
posteriormente nas câmaras e depois no Conselho Superior. Outro ponto abordado pelo
Professor Marcelo Bregagnoli foi a questão do acúmulo de bolsas via Capes ou FNDE,
que estão fazendo um rastreamento e solicitou que tomem cuidado pois não pode
acontecer fala-se ainda de responsabilidade criminal. Marcelo Bregagnoli solicitou ao
Professor Cléber uma explanação das últimas notícias vindas de Brasília. Cléber falou
que o financeiro, a partir de outubro, ficará complicado, reforçou que os empenhos
precisam ser feitos, trazendo a liquidação o quanto antes. Falou sobre a criação de
critérios com relação ao pagamento dos fornecedores. Cléber comentou ainda que
acontecerá uma reunião com os avaliadores da Capes com uma agenda para
conhecerem os Institutos. Cléber comentou sobre o projeto “Hora do ENEM”, que
trata-se de uma preparação online para o ENEM. Comentou também sobre o Processo
de contratação por inexigibilidade de entidades filantrópicas. O grupo de DDEs e
DAPEs se reuniram em outra sala e começou a segunda parte da reunião do Colégio de
Dirigentes. Marcelo Bregagnoli apresentou a situação política e financeira atual. Falou
sobre a portaria com previsão de corte de Funções. Carlos Reinato sugeriu que fosse
feito um acordo dentro do Colégio de Dirigentes com relação as funções. Marcelo
Bregagnoli falou que foi feito um acordo anteriormente, assunto de 2 reuniões do
Conselho Superior e 5 reuniões do colégio de Dirigentes “O que tem que ser pactuado
e que ninguém seja prejudicado” completou. Cléber falou que dentro do
IFSULDEMINAS a distribuição acontece de uma forma equilibrada e o que vier a
mais, tem que ser negociado. Professor Marcelo Bregagnoli propôs: “enquanto não
vier o cumpra-se não efetiva as alterações” e todos concordaram. No Próximo item
contou com a participação do Servidor Gabriel Maduro que fez a apresentação do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações (PDTIC) 2016. Gabriel
colocou que o
Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI) do
IFSULDEMINAS, em conformidade com a Política de Governança e Gestão de TIC
aprovada através da Resolução Nº 76/2015, de 17 de dezembro de 2015, encaminhou
ao Colégio de Dirigentes a proposta de Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2016 para
apreciação. O Plano foi desenvolvimento ao longo de diversas reuniões do CGTI com
a colaboração dos coordenadores das unidades de TIC. “O resultado apresentado é
satisfatório da perspectiva do Comitê e deve viabilizar mais um avanço na governança
e gestão de TIC do Instituto, potencializando a entrega de valor a todos os usuários”.
Falou ainda dos investimentos em TI em cada campi e Reitoria. Marcelo Bregagnoli
falou na proposta de compras compartilhadas para otimizar recursos. Segundo Gabriel
Maduro, dos investimentos da Reitoria 67 por cento vai beneficiar todos os campi.
Gabriel solicitou a aprovação do Plano pelo Colégio de dirigentes. Marcelo Bregagnoli
colocou em votação, sendo aprovado por todos. Marcelo Bregagnoli sugeriu que o
Professor Tiago Caproni, represente o Colégio de Dirigentes na comissão para otimizar
as ações da TI e também no comitê gestor de TI no lugar do Professor José Mauro.
Outro ponto apresentado pelo Servidor Gabriel Maduro foi sobre o trabalho de
normatização e segurança das informações de TI. Fez uma breve explanação e
solicitou a indicação um representante de cada campi até a próxima terça-feira, dia 19
de abril, para compor a equipe do Comitê de Segurança da Informação Institucional.
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Gabriel falou também sobre os trabalhos referente a implantação do Processo
Eletrônico Nacional. Falou que o projeto tem como objetivo passar os processos
impressos para o formato digital, reduzindo os custos com reprografia. Marcelo
Bregagnoli falou que tem um prazo legal para atender. Gabriel Maduro falou que o
prazo é agosto de 2017. Gabriel falou que vem trabalhando no programa de protocolo e
na criação em cada campi de um setor de protocolo. Marcelo Bregagnoli falou que a
dificuldade é com o quantitativo de pessoal para trabalhar. Cléber solicitou que com a
criação do Comitê de Segurança, o primeiro assunto a ser regulamentado fosse a
questão do uso do e-mail institucional. Marcelo Bregagnoli solicitou a representação
do Colégio de Dirigentes na Comissão e todos concordaram com a indicação do nome
do Professor João Paulo. Marcelo Bregagnoli solicitou celeridade na questão e deu
prazo para que se passe pelo CAPE e seja encaminhado para a próxima reunião do
Conselho Superior. Marcelo Bregagnoli comentou a necessidade de um balanço entre
os DEPEs e DDEs sobre a questão das 30 horas. Comentou que a Cis institucional
solicitou uma portaria com a nomeação de uma “Comissão Central” para discutir a
avaliação. Marcelo Bregagnoli leu o teor do ofício e colocou em discussão. Professor
Cléber disse que a criação de outra comissão não está prevista na resolução do
Conselho Superior. Outro ponto apresentado pelo Reitor foi a solicitação de
diminuição no quantitativo das viagens. Nesse momento, Marcelo Bregagnoli colocou
em votação a ata da última reunião, sendo aprovado por todos. Marcelo Bregagnoli
sugeriu a criação de uma portaria com os critérios para as reuniões presenciais e web
conferência e se prontificou enviar até segunda feira, dia 18 de abril, para o Colégio de
Dirigentes darem uma olhada e também estipular um prazo para o agendamento das
reuniões presenciais. Marcelo Bregagnoli solicitou aos gestores uma cobrança maior
na atuação dos coordenadores de curso. Carlos Henrique Reinato solicitou que seja
feito um regimento com as atribuições dos coordenadores de cursos. Carlos Alberto
falou que para ser coordenador tem que ter conhecimento e responsabilidade,
acompanhar os cursos e que a gestão que está no campus todo dia que tem que
acompanhar os trabalhos do Coordenador. Marcelo Bregagnoli falou da necessidade de
elaborar uma resolução com as atribuições dos coordenadores de curso e solicitou que
a Pró-Reitoria de Ensino elabore uma minuta do documento e passe para o Colégio de
Dirigentes, CEPE e depois Conselho Superior. João Paulo apontou a necessidade de
uma revisão da resolução que trata do PIC, apontando algumas falhas do documento.
Marcelo Bregagnoli a pedido do Professor Carlos Alberto, falou da necessidade
aprovação “ad referendum” do Plano Estratégico de Permanência e Êxito dos
Estudantes do IFSULDEMINAS para atender o prazo que é dia 22 de abril. A pedido
do Professor Francisco, Professor Marcelo solicitou a inclusão de Carmo de Minas e
Três Corações no circuito das Reuniões do Colégio de Dirigentes. Marcelo Bregagnoli
passou a palavra ao Chefe de Gabinete Joar Magalhães Soares que explanou sobre o
processo eleitoral do Conselho Superior. Joarle comentou que a votação será online e
que a comissão está trabalhando no edital, fechando até o dia 29 de maio e com a
previsão da eleição no dia 8 de junho. Ficou decido a próxima reunião do Conselho
Superior no dia 29 de junho. Passando para os informes da PROEX, Professor Cléber
comentou sobre JIF's: etapa interna como Muzambinho e Machado sediaram o ano
passado, seria oportuno um rodízio entre os campi. Ficando definido, Pouso Alegre no
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dia 14 de maio com os jogos individuais e Inconfidentes com a etapa coletiva nos dias
19 a 23 de maio. Cléber falou ainda dos editais: mobilidade, foram inscritos 28 alunos
de Inconfidentes, 26 de Muzambinho, 17 de Machado, 5 de Pouso Alegre e 5 de Poços
de Caldas onde serão selecionados 30 alunos dos 78 para a missão de mobilidade
( México, Peru, Paraguai, Equador, Argentina Uruguai e Colômbia) e agradeceu o
apoio das Assistentes Sociais do Campus Machado. No edital de esportes e cultura
foram inscritos 50 projetos com expectativa de selecionar de 20 a 25 projetos e o
repasse de 200 mil para os campi desenvolverem os projetos selecionados. Cléber
apresentou ainda a pedido do Professor Marcelo Bregagnoli a ideia de um Rondon Sul
Mineiro. Selecionando dois servidores efetivos (um coordenador e um suplente) e oito
discentes. As atividades deverão abranger as áreas temáticas: Cultura, Direitos
Humanos e Justiça, Educação e Saúde, Comunicação, Tecnologia e Produção ou Meio
Ambiente e Trabalho. Serão atendidas 10 prefeituras no projeto. Sobre o Pronatec,
execução e planejamento, Cléber comentou que recebeu o orçamento e o que estava
liquidado foi repassado para os campi. Cléber solicitou aos campi o preenchimento dos
formulários da Revista de Extensão e que as próximas reuniões acontecem via Web
conferência. Passando para as Pautas da PROAD Orçamento; Honório falou sobre a
fonte 250/280 e os pontos de pauta: Módulo SUAP (Patrimônio, Frotas e
Almoxarifado); Cartilhas e Política de desfazimento de Bens Permanentes – Comissão,
foram retirados da pauta do Colégio de Dirigentes e encaminhados para a reunião do
CAPE por se tratar de questões mais operacionais. José Luiz passou para os informes,
convidou o Professor José Antônio, coordenador do CEUA que falou sobre a parte de
legislação na criação de animais e animais que frequentam o campus. José Antônio
Comentou que nos Campi Muzambinho, Machado e Inconfidentes onde tem os setores
produtivos, a produção animal está vinculado a qualidade dos animais, da ambiência e
do manejo alimentar que vai refletir no bem-estar do animal. Falou dos responsáveis
técnicos que necessariamente tem que ser um médico veterinário, devidamente
credenciado. Falou ainda das carcaças de animais que devem ser descartados no lixo
hospitalar para incinera. Outro item abordado foi a questão do Canil social, “cão de rua
é responsabilidade da Prefeitura” completou José Antônio. Outro ponto comentado
pelo José Antônio foi questão de uso de animais em aulas práticas, '‘tem que passar
pelo comitê de ética e junto com a recusa, pois o aluno pode se recusar assistir a aula’',
completou. Alguns professores que usam ratos e camundongos e não tem biotério para
atender, foi feito levantamento e existe um centro na Unicamp com animais
certificados para pesquisa, sendo necessário colocar no orçamento no projeto. José
Luiz agradeceu a apresentação do Professor José Antônio. José Luiz passou para o
próximo informe: Edital de Pró-Equipamentos no valor de 235 mil reais e a
possibilidade de todos os campi estarem pleiteando. Falou ainda que paralelamente
vem trabalhando o edital da inovação tecnológica no valor estimado de 240 mil reais.
Outro edital trabalhado é o de Combate as Drogas atendendo uma solicitação do
Professor Marcelo Bregagnoli, com monografias e seleção de ideias inovadores no
combate as drogas. José Luiz falou que no ano passado foi desenvolvido o catálogo de
laboratórios e nesse ano estão sendo elaborados o de pesquisadores por área. Colocou
que vem trabalhando com a equipe de enfermagem do Campus Passos na criação do
comitê de ética e pesquisa CEP (Comitê de Ética e Pesquisa). Falou da criação do polo
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de inovação que já passou pelo CEPE, solicitou apoio dos gestores no próximo
Consup. O Professor Renato de Muzambinho foi para a Finlândia e em contrapartida
para a Instituição, foi elaborada uma agenda de palestras nos campi para um relato da
experiência com os professores da área profissional e tecnológica. José Luiz falou
ainda do curso de redação científica que acontece no Campus Inconfidentes no dia 10
de maio. Falou que SETECMEC tinha atrasado o repasse. Professor Carlos Alberto
apresentou os informes da PROEN – Novos cursos protocolados em trâmite para 20162 (052) e 2017-1 (038): Três Corações Curso Técnico em Agronegócio Subsequente
Técnico/EaD – Machado; Curso Técnico em Agroindústria Subsequente Técnico/EaD;
Machado; Curso Técnico em Geoprocessamento Subsequente Técnico/EaD; Curso
Técnico em Fruticultura Subsequente Técnico/EaD; Inconfidentes: Curso Técnico em
Agrimensura Subsequente Técnico/EaD. Carmo de Minas Curso Técnico em
Qualidade Subsequente Técnico/EaD. Professor Carlos Alberto fez um balanço dos 40
cursos criados nos últimos dois anos, sendo 25 cursos nos campi novos ou seja 60 por
cento criados na expansão, 6 são cursos EaD nos campi pré, 5 presenciais nos campi
pré e 4 lato sensu até 2019 com 5.100 vagas. Professor Carlos Alberto disse que
Sistema Pergamum das bibliotecas foi renovado. Sobre os Livros Didáticos, foram
solicitados aos campi as demandas os pedidos feitos. Professor Carlos Alberto tem
cobrado ao FNDE o envio e até o momento os livros não chegaram. Falou ainda da
solicitação 2016 de FCCs à SETEC, levando em conta os índices institucionais. Sobre
o envio das descentralizações mensais de recursos dos auxílios estudantis (Editais),
solicitou o envio da planilha que é feita no empenho para arquivo na Proen. Carlos
Alberto passou a palavra para o Professor Giovane que expôs os números referentes
aos cursos de EaD. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Professor Giovane. Finalizada a
pauta e não havendo mais nada a tratar, Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião as dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos.
Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, lavrei a presente Ata, que após
apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, quinze de abril 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 _______________________________
_______________________________
José Mauro Costa Monteiro
_______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues
_______________________________
Marcelo Bottazzini
_______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino
_______________________________
Thiago Caproni Tavares

