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Ata da 64ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 18 de maio de 2017.
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Aos dezoito dias do mês de maio, do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e vinte e quatro
minutos, no laboratório de redes do Campus Passos, sob a presidência do reitor, professor Marcelo
Bregagnoli, realizou-se a sexagésima quarta reunião do Colégio de Dirigentes, a vigésima da gestão,
estando presentes: Carlos Alberto Machado Carvalho, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Cleber
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, Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça, Marcelo Carvalho Bottazzini, Miguel
Angel Isaac Toledo del Pino e Thiago Caproni Tavares. A pauta foi encaminhada antecipadamente,
por e-mail, aos membros do colegiado, sendo: PAUTA REUNIÃO: 01. Palavra do Presidente. 02.
Verificação das atas de duas reuniões anteriores. 03. Minuta da Política de Gestão de Riscos –
apresentada pela Auditoria Interna. 04. Recomposição do PLS – Plano de Logística Sustentável. 05.
Economia de energia. 06. Ponto biométrico. 07. Rotina de greve; 08. Afastamento TAE – pleno e
parcial. 09. Informes da Proex: 09.1 JIF’s local e regional: logística e custeio. 09.2 Programas:
Mobilidade e Expedição. 09.3 Curso de licitações e contratos para prefeituras. 09.4 Conjuntura
Pronatec. 10. Informes da Proen: 10.1 Instrução Normativa PROEN nº2/2017 – Regulamento de
Ofertas dos Cursos Técnicos da Pactuação Restrita de nove/2016. 10.2 Dia Escolar. 10.3 MedioTec.
11. Informes da PPPI: 11.1 Editais Pró-Equipamentos; PIBIC; CNPQ; Inovação; e Fluxo Contínuo;
11.2 Treinamentos: Redação Científica (Campus Muzambinho) e OJS (Campus Pouso Alegre); 11.3
Pós-Graduação: APCNs (Matemática e Cafeicultura); Lato Sensu (6 Campus Passos); 11.4 Comitê de
Ética no uso de Animais – CEUA: nova composição; 11.5 Publicações; 11.6 Projeto FAPEMIG; 11.7
Tradução da Revista; 11.8 Cartilha Cartão Pesquisado; 11.9 Projeto Embrapii; 11.10 Projeto FINEP.
12. Informes da PROAD: 12.1 Encontro da Administração 2017. 12.2 Orçamento 2017. 13.
Expediente. Conforme item 01 Palavra do Presidente O Reitor Marcelo Bregagnoli abriu a reunião
agradecendo a presença de todos e, em especial, ao Diretor-Geral do Campus Passos, professor João
Paulo de Toledo Gomes, pela receptividade. O Reitor Bregagnoli apresentou o relato do representante
do MEC, Edson Silva da Fonseca, que pela primeira vez, esteve presente na reunião do Conselho
Superior desta gestão e elogiou a atuação dos Instituto, o que coincidiu com o fato do relatório de
gestão ter retornado sem nenhuma observação do Tribunal de Contas da União – TCU, fato que
Bregagnoli expressou com satisfação e agradeceu novamente a Pró-Reitoria de Desenvolvimento
Institucional e ao servidor Gustavo pela organização do trabalho. Bregagnoli agradeceu também aos
Campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho pela liberação dos estudantes para a reunião da
Mobilidade Estudantil. Frisou que, embora o programa tenha sofrido contingenciamento devido ao
corte de 15% da fonte 100, o Instituto enviará 20 estudantes para a Mobilidade Acadêmica e continua
a ser uma das instituições da Rede Federal que mais envia estudantes para o exterior com recursos
próprios, esta bastante reconhecida. O Reitor falou sobre o e-Tec Idiomas Sem Fronteiras e explanou
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que o IFSULDEMINAS começou o processo na Superintendência de Estado que pediu, em
contrapartida, que o IFSULDEMINAS entre em contato o IFMG para obter uma resposta em relação
a possibilidade do IFMG também assumir o programa dentro da capital mineira. Em conversa com o
Reitor do IFMG, Kleber, Bregagnoli solicitou que ele contribua com R$ 100 mil para fomentar a
bolsa, porém o reitor Kleber afirmou que não dispõe de verba para a parceria, mas que tem interesse
em realizar a parceria como forma de conhecer o programa. Dessa forma, o IFSULDEMINAS
assumirá as matrículas das 12 mil vagas que já estão divididos entre os campi. Bregagnoli solicitou
ao Giovane que entre em contato com a Secretaria de Estado da Educação explicando a colocação do
IFMG. O professor Marcelo Bregagnoli falou também sobre a realização do JIF’s - Jogos dos
Institutos Federais que terá a etapa local em Passos na próxima semana e inaugurará do ginásio
esportivo e reforçou a necessidade de planejamento e organização para a realização do evento
nacional, que ocorre a primeira vez no IFSULDEMINAS, lembrando que esta é uma boa
oportunidade de apresentar o nosso Instituto e favorecer ações futuras. Ele reafirmou que o
IFSULDEMINAS está classificado para a fase final em todas as modalidades dos jogos e solicitou
empenho para alcançar um bom desempenho. O Reitor Marcelo chamou atenção de todos sobre a
possibilidade de fechamento de algumas unidades, devido ao baixo orçamento de custeio para sua
manutenção, caso a situação não se reverta e expôs a necessidade de trabalharmos de forma mais
econômica visando otimizar os gastos. Sendo assim, ele solicitou aos diretores mais seriedade e
responsabilidade com as nomeações a fim de reduzir gastos com as publicações no Diário Oficial da
União que tem alcançado índices aproximados de R$ 400.000,00 anuais. A professora Luciana pediu
para que apresentassem as ações possíveis para a redução de gastos com o D.O.U. O Pró-Reitor de
Administração, Honório, tomou a palavra e apresentou algumas das ações desenvolvidas pela
PROAD com as unidades como, por exemplo, as visitas às unidades para tentar realizar o
compartilhamento das licitações, pois licitações e Gestão de Pessoas são basicamente o que gera
publicação no D.O.U. Conforme citou Honório, a PROAD está buscando a redução de publicações
através do compartilhamento das licitações. Honório reforçou que os gastos com as nomeações de
servidores também geram altos gastos. O Diretor João Paulo, do Campus Passos, afirmou que a
jornada flexibilizada tem dificultado as nomeações, diante disso Bregagnoli reforçou a solicitação de
que as nomeações sejam feitas após reflexão e análise para evitar publicações desnecessárias. Flávio
comentou que a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional realizou um levantamento das
necessidades de concurso com todos os campi antes de publicar o edital no D.O.U, para a publicação
de apenas um edital pois cada publicação de edital tem um custo de R$ 10.000,00 para o Instituto.
Além dessas ações, Bregagnoli destacou que o IFSULDEMINAS tem estimulado as reuniões por
vídeo e web conferência e com contingenciamento de diárias. As instalações das placas fotovoltaicas
que ocasionarão uma economia de mais de R$ 600.000,00 anuais. Estamos passando por momento
delicado financeiramente e precisamos otimizar os nossos recursos. O Reitor falou também sobre a
situação das vagas, ele comentou que na semana passada, no CONIF, foi discutido que, neste
primeiro momento, a SETEC não recolherá e repassará as vagas para os Institutos Federais, porém há
a possibilidade de que as vagas que já estão na SETEC sejam distribuídas, a DGP recebeu na terçafeira, dia 16/05/2017, planilhas para justificar a solicitação da ampliação das vagas de docentes e
TAE e que, a priori, a SETEC deve liberar as vagas com bases nos números da planilha. A liberação
dessas vagas vai além da portaria 246, a SETEC deve adotar critérios próprios no envio das vagas
para os campi. O Pró-Reitor de Ensino, Carlos Alberto, citou que, de acordo com a portaria 109, do
Ministério do Planejamento, as instituições de educação têm até o dia 30 de maio para enviar as
solicitações para ciclos que ainda não foram integralizados. Ele comentou que o servidor Márcio
Previtalli já realizou um levantamento de todos os cursos que estão sendo integralizados e solicitou
que todos os campi preencham planilha com as informações referentes às necessidades de ampliação
de vagas para 2017/2, 2018/1 e 2018/2. Carlos Alberto lembrou a todos de que o próximo protocolo
de novos cursos será na data de 24 de agosto como determina o Of. 166 2016 PROEN, que regula os
trâmites dos processos de novos cursos, como já é de conhecimento de todos. Carlos Alberto pediu
que a planilha seja preenchida determinando a necessidade de professores para os cursos que estão
sendo integralizados a fim de informar para a SETEC a quantidade de docentes necessária para a
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realização dos nossos cursos com cumprimento da carga horária determinada. Carlos Alberto afirmou
que enviará hoje as instruções aos DAP’s, DDE’s e DEPE’S dos campi para o preenchimento das
planilhas e solicitou que a planilha preenchida seja enviada a ele até o dia 23 de maio de 2017, para
que seja reencaminhada à SETEC, juntamente com a planilha da DGP. O professor Carlos Alberto
deixou claro que esta é uma tentativa de conseguirmos mais vagas, porém compete inteiramente à
SETEC a decisão sobre a distribuição das vagas. Foi dado prosseguimento à reunião com o item 02.
Verificação das atas de duas reuniões anteriores realizada de forma presencial no dia
14/03/2017 e via web conferência no dia 19/04/2017. As atas foram aprovadas sem ressalvas. Item
04. Recomposição do PLS – Plano de Logística Sustentável. O Reitor falou sobre o Plano de
Logística Sustentável – PLS e a recomposição da Portaria 791/2015 que, passados dois anos, precisa
ser renovada. O Reitor aproveitou a oportunidade para solicitar a todos que, a partir de agora, façam
portarias com datas de validade e tempo definido. Bregagnoli solicitou que os campi indiquem os
novos membros para a composição da Comissão de Gestão do Plano de Logística Sustentável e
explicou que a comissão da PLS, que será representada pela Pamela Oliveira e pelo professor Paulo
Roberto Ceccon, será pautada na economicidade e sustentabilidade. Item 05 Economia de Energia.
Marcelo Bregagnoli informou que as instalações das placas fotovoltaicas foram concluídas em Três
Corações, Carmo de Minas e Reitoria. Ele solicitou que os campi façam um levantamento da
economia obtida com as instalações das placas fotovoltaicas e repassem ao Joarle, chefe de Gabinete.
Ele avisou que o professor Paulo Roberto Ceccon entrará em contato com cada unidade para fazer um
levantamento do que já foi conseguido com a CEMIG. Item 06. Ponto Biométrico – Sobre o ponto
biométrico, o Reitor destacou que o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, Flávio, assumiu a
orientação junto aos docentes enquanto a Gestão de Pessoas assumiu a responsabilidade pelos TAEs.
Flávio tomou a palavra e destacou a postura aberta dos docentes em receber essa implantação. Ele
apresentou que recebeu a sugestão em Poços de Caldas para que o professor registrasse o ponto
biométrico apenas uma vez ao dia, uma vez que o ponto biométrico é para controle de frequência e
não contabiliza hora. Miguel afirmou que orientou os docentes a registrar o ponto biométrico duas
vezes, de forma a abrir e fechar um ciclo não importando o horário. Perceberam a necessidade de
padronizar o registro biométrico em todas as unidades do Instituto. Após consulta telefônica ao
Procurador que afirmou que o ponto biométrico deve ser registrado no momento de chegada do
docente no Campus e registrado o momento de saída de forma a fechar o ciclo cobrindo todo o
período das aulas, os dirigentes decidiram seguir a orientação do procurador. O Diretor do Campus
Machado, Carlos Henrique, sugeriu que fosse solicitado ao Procurador-Chefe, Dr. Dauri, a emissão
de um parecer por escrito determinando quantas vezes o ponto biométrico deve ser registrado por dia
pelo docente em atividade no Campus. Flávio reforçou a necessidade da emissão urgente do Parecer
para padronizar esta questão e a correta orientação a todos os docentes do Instituto. O Reitor
esclareceu que quando entrou em contato com o Procurador-Chefe este determinou que o ponto
biométrico seja realizado em dois momentos do dia de forma a cobrir todo o período das aulas. Foi
dada a palavra ao Gabriel Filipe, servidor da Reitoria, e a Eufrásia, servidora do Campus
Inconfidentes, para a apresentação do item 03. Minuta da Política de Gestão de Riscos –
apresentada pela Auditoria Interna. Gabriel apresentou a Política de Gestão de Risco elaborada por
ele e pela Eufrásia e que será implantada no Instituto. Gabriel informou que ele entrou em contato
com a ENAP – Escola Nacional de Administração Pública para oferecimento de cursos de
capacitação para a implementação da Política, porém não há previsão da oferta deste curso. Gabriel
citou que não obtiveram suporte da Controladoria Geral da União para a elaboração do documento, e
que o documento foi desenvolvido tendo por bases documentos de outras comissões do Instituto.
Gabriel e Eufrásia apresentaram de forma breve o planejamento para a implantação da PGR, que
ocorrerá de forma gradual e que caberá a responsabilidade sobre o gerenciamento da implantação ao
comitê de Gestão de Risco. O Reitor Marcelo questionou se a CGU irá monitorar a Política de Gestão
de Riscos. Gabriel respondeu que recebeu e-mail da CGU afirmando que realizará o
acompanhamento, mas que até o momento não houve ações de acompanhamento. A Eufrásia
comentou que acredita que o Tribunal de Contas da União - TCU irá cobrar essa Política de Gestão de
Risco no próximo relatório de gestão. Honório comentou que o TCU tem feito muita cobrança em
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relação às mudanças que ocorreram na administração pública. A Política de Gestão de Riscos foi
colocada para apreciação e aprovada por todos. O Reitor agradeceu ao Gabriel e a Eufrásia pelo
trabalho desenvolvido. Dando continuidade à pauta da reunião. Item 07. Rotina de greve. Marcelo
Bregagnoli citou que a DGP está finalizando a elaboração de um documento referente à rotina de
greve, que determinará a conduta que o Instituto deve tomar em casos de paralisação, manifestação e
greves estabelecendo os prazos para encaminhamento da notificação, reposição de dias e horários
conforme determinação da lei. Item 08.Afastamento TAE – pleno e parcial. A pedido da Diretora da
Gestão de Pessoas do IFSULDEMINAS, Beatriz, o Reitor Bregagnoli lembrou a todos do Decreto de
liberação parcial que possibilita ao servidor uma jornada de trabalho semanal reduzida em até 50% e
pediu para colocar no quantitativo de liberação do setor a opção de parcial. O Decreto será inserido na
Resolução que determina o quantitativo de afastamento por setor. A Beatriz está analisando a resolução
que seguirá o trâmite pela Comissão de Gestão de Pessoas (CGP), Colegiado de Administração e
Planejamento Institucional (CAPI) e Conselho Superior (Consup). Todos concordaram com o
andamento. Foi dada a palavra ao Pró-Reitor de Extensão, Cleber Avila, para apresentar o item 9.
Informes da Proex. Cleber começou apresentando o item 9.1 JIF local e regional: logística e custeio.
Cleber apresentou a necessidade de uma logística bem definida para a realização do JIF local e regional.
O JIF local será realizado em Passos na próxima semana, de 25 a 28 de maio, e contará com a
participação de 520 alunos. Assim, será necessário o apoio dos campi com a logística de transportes. A
assistência estudantil está custeando a alimentação dos estudantes. Os vencedores da etapa local
passarão para a etapa regional, que ocorrerá no final de agosto, porém como os times do
IFSULDEMINAS já estão aprovados para a etapa final, os diretores decidiram pela não participação
dos times na etapa Regional devido ao contingenciamento de gastos. Bregagnoli reforçou que cobrou
do Coordenador de Esporte, Denis, planejamento de seleção, treinamento e desenvolvimento dos
jogadores que participarão dos jogos, contando com times formados pelos melhores atletas dos oito
campi para representar o Instituto. Cleber afirmou que foi feito um TED (Termo de Execução
Descentralizada) no valor R$ 1.090.000,00, que foi submetido à SETEC e está em avaliação para a
realização da etapa nacional em Poços de Caldas, onde contarão com 1.200 alunos. Item 9.2
Programas Mobilidade e Expedição. O Pró-Reitor de Extensão citou que foram selecionados 20
alunos para participação do programa de mobilidade com destino em cinco países da América Latina
para o segundo semestre. Ele solicitou apoio logístico para a locomoção dos alunos para participarem
das reuniões de orientação do programa e para a retirada do visto. Cleber apresentou que o Programa
Expedição foi lançado para três cidades, contou com a inscrição de 50 cidades após o encontro com
os prefeitos, ocorrerá dos dias 9 a 15 de junho e novamente solicitou apoio dos campi com transporte
para as pessoas envolvidas no programa. Item 9.3 Curso de licitações e contratos para prefeituras.
Cleber explicou que este curso será ofertado na modalidade EaD com um encontro presencial. A
ideia inicial era a oferta de 300 vagas sendo seis por prefeitura, porém a procura foi grande e está
sendo estudada a possibilidade de abertura de nova turma. Item 9.4 Conjuntura Pronatec Cleber
comentou que estão sendo finalizados os cursos pactuados em 2015 e 2016 com índice de 50,2% de
alunos concluintes e que também está em fase de término os cursos em Lavras. Cleber afirmou que
Lavras manifestou bastante interesse de que o IFSULDEMINAS oferte MedioTec presencial. De
acordo com o Cleber, a execução de cursos na UFLA é viável, mas a área e o polo já não são mais
viáveis para o IFSULEMINAS, porém conforme informes ainda haverá ações do Pronatec para o
segundo semestre em Lavras. Cleber informou que estão aguardando a resposta do pleito para a oferta
dos cursos Pronatec com a oferta de possíveis 8.000 vagas para o sistema prisional fechado. Cleber
informou que precisará reunir com os coordenadores para a decisão sobre as 500 vagas em Belo
Horizonte do jovem aprendiz e futuramente para decidir sobre as 5.000 vagas da unidade prisional.
Encerrada a pauta da Proex, foi dada a palavra ao Pró-Reitor de Ensino, professor Carlos Alberto
Machado, para a apresentação do item 10. Informes da Proen. 10.1 Instrução Normativa PROEN
nº2/2017 – Regulamento de Ofertas dos Cursos Técnicos da Pactuação Restrita de
novembro/2016. Carlos Alberto apresentou este documento que foi construído pela coordenação de
educação a distância e tem sido pauta no Colégio de Dirigentes onde tem sido discutido de forma
bastante ampla, inclusive com reuniões e web conferências da DEaD com os coordenadores adjuntos
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e DDEs/DEPEs. Dada a aprovação do documento, passou a apresentação do item 10.2 Dia Escolar.
Carlos Alberto explicou que a PROEN solicitou aos campi que, na execução dos calendários,
reservassem duas datas, 19 de maio e 22 de setembro, dias não letivos, para que ocorra o evento do
Dia Escolar. Os calendários foram aprovados por todos os órgãos colegiados e pelo Conselho
Superior. Carlos Alberto apresentou todas as etapas para a realização deste novo evento que será
transmitido via web para os campi e acontecerá amanhã contando com a palestra “A prática dos
profissionais da educação como estratégia para promoção de permanência e êxito dos estudantes da
educação tecnológica”, ministrada pelo professor Rogério Teles, do Instituto Federal do Maranhão –
Campus Monte Castelo em São Luiz. A professora Luciana parabenizou a PROEN. O pró-reitor de
Ensino apresentou dados referentes à normativa docente, que conta com 456 planos já feitos até o
momento, tendo 321 normativas preenchidas e apanas umas com pendência, o que se configura uma
estatística bastante satisfatória. Foi dada a palavra ao professor Giovane, diretor de EaD, e à
professora Jane Piton, coordenadora-geral da Rede e-Tec no IFSULDEMINAS, para apresentação do
item 10.3 MedioTec. Giovane iniciou solicitando que seja feita uma avaliação dos projetos futuros
dos campi no campo da educação a distância, pois a SETEC tem sinalizado cada vez mais uma
diminuição do fomento dos programas e-Tec. Reafirmou que o projeto futuro no campo da EaD deve
passar pela construção de cursos institucionais com fomento próprio. Comentou que hoje, às 15h, vai
haver uma webconferência para tratar do MedioTec. Em seguida informou sobre uma reunião na qual
estiveram na SETEC o pró-reitor de ensino, a coordenadora geral da rede e-Tec e o Diretor de EaD
para tratar do Mediotec. Foi-lhes anunciado que o MEC irá anunciar na mesma webconferência que
não reconhece o fórum e as articulações da Rede e-Tec Brasil, consequentemente, o Pronatec
também. De que há um projeto de institucionalização da EaD na SETEC, distinto daquele proposto
pelo GT-CONIF e sob a direção da Vanessa Batestin. Tudo indica, cada vez mais, a diminuição do
fomento e-TEc. Também anunciou que durante a reunião na SETEC, Geraldo, Francismara e Graça
Nery, estimularam a otimização de recursos do e-Tec, tanto da Pactuação Restrita de Nov. de 2016,
como do Mediotec. A ideia, em resumo, é aproveitar o recurso da bolsa formação para abrir uma
turma regular, com a consequente matrícula dos alunos no SISTEC. Desta forma, comporiam os
indicadores institucionais e os recursos viriam por dentro da matriz. Um meio de se fazer isso seria
abrir uma turma regular no polo de oferta de um curso fomentado, assim o recurso da turma
fomentada deverá cobrir os custos da turma regular. Esta ideia é de um investimento inicial para que
tenhamos um retorno financeiro otimizado em 2018 e 2019, de modo a dar continuidade e
sustentabilidade às atividades de EaD de forma institucional. Bregagnoli lembrou que, com toda a
questão orçamentária atual, haverá um ajuste, ainda não definido pelo CONIF (Conselho Nacional
das Instituições da Rede Feral de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), na tabela do valor
do aluno EaD. Giovane questionou se compensaria pegar todo o recurso de bolsa formação e investir
em mais cursos regulares ao invés de usar custeio no campus. A princípio ele opinou que sim, mas
sugeriu que cada campus estudasse o caso. Posteriormente, Giovane anunciou que criaria uma
planilha para ajudar os campi a se planejarem financeiramente para a oferta, bem como de que faria
uma reunião de capacitação para estudar a otimização de cursos junto aos adjuntos e-tec. Como
segunda opção, Giovane sugeriu que, ao invés de investir nossos esforços e recursos na realização de
cursos MedioTEc em São Paulo, estes sejam investido na otimização da oferta em Minas, visto que
até o momento não houve um diálogo com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - SEESP, nem o MEC tem conseguido esse diálogo, segundo informações da reunião que tiveram na
SETEC. Giovane disse ainda que o Documento de Referência do MedioTec impõe que 70% das
vagas tem que ser preenchidas por estudantes oriundos da bolsa família e assistência social, sendo
que este tipo de ação seria feita de modo eficiente se ocorresse junto aos CRAS. Todavia, os CRAs
não constituem demandantes. Informou que a SETEC ficou de intermediar o contato entre o
Ministério do Desenvolvimento Social e o IFSULDEMINAS para que isso ocorresse. A ideia é criar
um edital fechado para apoio nos polos a ser preenchido pelos CRAS dos municípios onde vamos
atuar. A proposta é de que o apoio nos polos incentive os pais dos alunos a fazerem os cursos FIC
(Formação inicial e continuada) ofertados pelo Instituto dentro de uma terminalidade específica de
um curso técnico ofertado com fomento. Se fizermos os PPC´s com certificações intermediárias, nós
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poderemos utilizar o mesmo recurso para matricular essa população e contabilizar no SISTEC regular
como curso FIC, na modalidade EaD ou mesmo presencial. Dessa forma, de um curso de 1.200 horas
pode-se fazer quatro cursos de 300 horas ou seis de 200 horas, por exemplo. Giovane comentou que
está acontecendo hoje uma webconferência com a SETEC e está sendo discutido com a Secretaria de
Educação as pré-matrículas, pois o IF não tem nenhuma responsabilidade de colocar alunos, essa
responsabilidade é da SEE. Giovane também falou da oportunidade de se nomear mais um adjunto no
SGB (Sistema de Gestão de Bolsas), até novembro, desde que se passasse os atuais adjuntos para
receberem bolsas pela bolsa formação. Os campi de Machado, Inconfidentes e Muzambinho teriam
essa opção e em caso de aceite, lembrou que a nomeação dos coordenadores adjuntos de EaD deve
ser feita até amanha, dia 19 de maio. Lembrou que é necessário uma portaria do diretor e que este
cargo é por indicação. A Jane explicou que, nos campi que vão ofertar o MedioTec, está sendo criado
o coordenador de MedioTec para auxiliar o Coordenador Adjunto. Giovane apresentou e explicou o
cronograma do MedioTec. Jane apresentou a necessidade de padronizar os valores de bolsas ofertados
para a oferta dos cursos. O Diretor do Campus Machado sugeriu que o valor da bolsa de coordenador
seja feito de forma escalonada, levando em conta o número de cursos ofertados e/ou o número de
alunos. Ficou acordado os seguintes valores de bolsas conforme cargo: ▪Coordenador geral: R$
3.000,00; ▪ Coordenador adjunto: R$ 2.100,00; ▪Coordenador de Curso: R$ 1.500,00; ▪ Tutor
Presencial (opcional, caso algum campus queira manter): R$ 1.000,00; ▪ Professor mediador (a
distância): R$ 1.200,00; ▪ Professor conteudista: R$ 1.400,00; ▪ Apoio Pedagógico (polo): escalonado
de R$ 600,00 a R$1.800,00; ▪ Apoio Administrativo (campus): R$ 1.200,00. Giovanne falou também
sobre o evento que está sendo ofertado pelo Campus Muzambinho para produção de curso MOOC e
avisou que enviou o convite no e-mail de todos. Ele solicitou que a direção dos campi incentive e
facilite a participação dos docentes. Disse também que o IFSULDEMINAS fechou uma parceria com
a Plataforma Miríada X, que é uma plataforma parecida com a utilizada pelo site Coursera, site que
oferece cursos da MIT, Havard entre outros, e que possibilita ao estudante fazer o curso sem
exigências básicas e sem custo, cobrando apenas uma taxa para a emissão de certificado. Dessa taxa,
uma porcentagem é direcionada à Instituição ofertante do curso. O IFSULDEMINAS está com
planejamento de lançar cinco cursos ainda este ano pela plataforma. Giovane solicitou que os campi
liberem professores para fazer o curso para utilização da plataforma Miríada X, que possibilitará ao
professor produzir MOOC. Encerrada a pauta da PROEN, foi dada a palavra ao Honório, Pró-Reitor
de Administração, que apresentou algumas informações. Ele disse que a data para lançamento das
matrículas de curso FIC é até o dia 31 de maio e que a data da extração é até dia 26 de maio. Honório
comentou que antes havia sido enviado um corte de 15% de custeio e de 60% de capital, hoje fizeram
inverso eles cortaram 10% no CREA disponível. Honório aproveitou a oportunidade para falar sobre
arrecadação externa, disse que as ideias para arrecadar verba externa precisam estar previstas no
Planejamento da Lei Orçamentária Anual (LOA) em forma de projeto para o ano que vem, pois do
contrário a gente não tem limite orçamentário. Então, caso tenha ideias para arrecadar, é necessário
que se crie projetos até o mês de agosto deste ano. Honório explicou que a contabilidade está sendo
questionada sobre tudo, e que é cobrado imposto quando a arrecadação supera o valor de um milhão e
seiscentos mil reais. Devido ao horário adiantado todos os presentes decidiram por encerrar a reunião
no momento, deixando para uma próxima reunião as pautas da PROAD e da PPPI, que serão tratadas
via webconferência. O Reitor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião às quinze horas e cinquenta e nove minutos. Eu, ________________Paloma
Oliveira Milagres, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Passos, dezoito
de maio de dois mil e dezessete.
Marcelo Bregagnoli
Carlos Alberto Machado Carvalho
Carlos Henrique Rodrigues Reinato
Cleber Ávila Barbosa
Francisco Vitor de Paula
Honório José de Morais Neto
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_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

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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