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Ata da 68ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 18 de dezembro de 2017.

Aos dezoito dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e
quarenta  e  cinco  minutos,  na  sala  de  reuniões  do  Campus  Inconfidentes,  sob  a
presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a sexagésima oitava
reunião  do  Colégio  de  Dirigentes,  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. Marcelo Bregagnoli
agradeceu  a  presença  de  todos  e  falou  que  a  reunião  do  Colégio  de  Dirigentes
aconteceu em Inconfidentes tendo em vista as comemorações dos 100 anos do Campus
e estendeu a toda comunidade o reconhecimento e agradecimento pelos trabalhos em
prol  da  educação  logo  após  passou  a  palavra  para  o  professor  Miguel.  Miguel
comentou que o Campus Inconfidentes, no dia 4 de dezembro, foi homenageado pela
Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  na  reunião  especial  em comemoração  ao
centenário que a instituição completa no dia 28 de fevereiro de 2018. Falou ainda sobre
as festividades que acontecerão na semana do dia 24 a 28 de fevereiro e convidou os
gestores  para  prestigiarem  esse  momento  especial  para  o  Campus  Inconfidentes.
Marcelo  Bregagnoli  solicitou  um  minuto  de  silêncio  em  memória  à  Professora
Rosângela  de  Assis  Lopes  Rodrigues  e  Ana  Carolina  de  Assis  Rodrigues,
respectivamente, esposa e filha do diretor-geral do Campus Muzambinho, e em nome
do Colégio  de  Dirigentes,  desejou  muita  força  ao  Professor  Luiz  Carlos  Machado
Rodrigues nesse momento difícil.  Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Professor Carlos
Alberto  (que deixará  a  Pró-Reitoria  de  Ensino e  retornará para  suas  atividades  no
Campus Muzambinho) pelo trabalho realizado na consolidação dos colegiados e das
normas do IFSULDEMINAS.  “O trabalho do Professor  Carlos  Alberto deixou sua
marca na Instituição no atendimento das demandas, a Instituição saiu da marca de 18
mil alunos para 55 mil”, completou. Marcelo Bregagnoli falou também que conversou
com a Professora Márcia Machado e o Professor Giovane, que assumirão os trabalhos
da  Pró-Reitoria  de  Ensino  e  o  nome  do  Pró-reitor  será  definido  posteriormente.
Passando para a pauta: Eleições de Dirigentes; Marcelo Bregagnoli informou que o
pleito acontece entre fevereiro e março. O regulamento das eleições será apresentado
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na próxima reunião do Conselho Superior. Solicitou apoio dos gestores na próxima
reunião do Conselho Superior e também no cumprimento do cronograma do processo
eleitoral.  Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  a  classificação  do  IFSULDEMINAS  no
ranking  do  GreenMetric  (O  ranking  internacional  sinaliza  os  esforços  em
sustentabilidade  e  gestão  ambiental  das  instituições  de  ensino  em todo  o  mundo).
Segundo Marcelo Bregagnoli, “o IFSULDEMINAS pelo segundo ano consecutivo foi
a única instituição da Rede Federal a submeter uma proposta ao GreenMetric e, entre
as  instituições  públicas  brasileiras,  foi  considerada  a  terceira  mais  sustentável.”
Segundo  o  reitor,  a  classificação  poderia  ter  sido  melhor  se  a  Instituição  tivesse
completado algumas ações  como por  exemplo a  de uso  e  reúso da água.  Marcelo
Bregagnoli  colocou ainda  que,  em 2018,  as  ações  voltadas  para a  sustentabilidade
como por  exemplo a  de coleta  de água de uso  e  reúso deverão ser  prioritárias.  A
unidade que implementar as ações de sustentabilidade terão da reitoria a contrapartida
na distribuição de recursos, tanto para os campus pré existentes quanto para os campus
novos. Marcelo Bregagnoli agradeceu aos gestores pela execução orçamentária que foi
de cem por cento, só do PNAE  (Programa Nacional de Alimentação Escolar) foram
dez  milhões  de  reais.  Segundo  Bregagnoli,  a  rede  federal  deixou  de  executar  82
milhões de reais para outros órgãos porque não executou seu orçamento, conforme foi
colocado por  Romero Portella Raposo Filho,  Diretor  de Desenvolvimento da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, em conversa com o Reitor,
e salientou que a defesa orçamentária para os Institutos Federais ficou comprometida.
Com relação à liberação de orçamento para o final do ano, ainda não se tem data certa,
ele sugeriu que os gestores fiquem atentos, ao serem comunicados, terão meia hora
para execução. Honório falou que já recebeu os projetos de alguns campi e solicitou
aos campi que não enviaram agilidade no encaminhamento. Marcelo Bregagnoli falou
sobre  o  projeto  Moçambique,  agradeceu  o  apoio  dos  gestores  e  que,  segundo
comentários,  “talvez  tenha  sido  a  mais  qualificada  ação  em  se  tratando  de
internacionalização”.  Comunicou também que outras  áreas  serão  contempladas  nos
mesmos moldes, com uma metodologia de acompanhamento e execução, sendo elas:
construção  civil,  hotelaria/turismo  e  gestão  escolar,  além de  outras  demandas  que
poderão surgir.  Solicitou aos campi novos a criação de estruturas como alojamento
para  o  projeto,  que  poderão  atender  também  demandas  de  mobilidade  nacional.
Marcelo Bregagnoli falou que será enviado aos campi um ofício circular para definição
e padronização dos calendários de eventos para o ano de 2018, incluindo também os
eventos de licenciatura em um formato institucional, como política para incentivar a
participação. Marcelo Bregagnoli falou que está consolidando a efetivação de doações
de veículos e equipamentos apreendidos através de edital de desfazimento. O Campus
Passos foi contemplado com três veículos e uma grande variedade de equipamentos
para os Laboratórios de Rádio e de Informática e, segundo o Professor João Paulo, o
que não for utilizado no campus será disponibilizado para as outras unidades. Outro
assunto tratado pelo Reitor foi a articulação feita pelo Professor Paulo Roberto Ceccon.
Trata-se  de  uma  demanda  que  surgiu  nas  reuniões  realizadas  nas  unidades  que
solicitaram uma máquina copiadora para atendimento dos Diretórios Acadêmicos e
Empresas  Juniores.  As  máquinas  copiadoras  prestarão  serviços  aos  Centros
Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos,  o uso será por comodato. No próximo item,
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Marcelo Bregagnoli falou da preocupação com relação ao envio dos relatórios das “30
horas” em cumprimento à Resolução do Conselho Superior e pediu aos diretores que
entrem em contato com a  CIS (Comissão Interna de Supervisão) para o  envio dos
relatórios padronizados. Outro ponto abordado pelo Reitor foi a questão do SIMEC
(Sistema Integrado de  Monitoramento  Execução  e  Controle).  Salientou que  toda  a
liberação  orçamentária  passa  por  ele  e,  se  tiver  algum  campus  que  não  atende  a
solicitação do sistema, consequentemente terá problemas na liberação orçamentária.
“O Responsável na Instituição pela atualização dos dados no Sistema é o Professor
Paulo Roberto Ceccon, qualquer dúvida o diretor deve procurá-lo”. Falou ainda sobre a
Plataforma Nilo  Peçanha,  que vai  reunir  dados  sobre  o  corpo docente,  estudantes,
quadro técnico-administrativo e de gastos financeiros de todas as unidades da Rede
Federal. Essas informações servirão de embasamento para o cálculo dos indicadores.
Segundo o Professor Bebeto, a plataforma vai importar os dados do Sistec  (Sistema
Nacional  de  Informações  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica).  Ele  disse  que
muitas diretrizes chegam só verbalmente, falou da necessidade do Conif (Conselho
Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e
Tecnológica) entrar em contato com a SETEC (Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica)  para que toda as orientações cheguem formalmente através de ofício.
Marcelo  Bregagnoli  comentou  que  respondeu  novamente  ao  Ministério  Público
Federal sobre o ponto biométrico,  dizendo que “a análise da Normativa Docente é
eficiente e trata-se do cumprimento da determinação do próprio Ministério Público
Federal.” No próximo item de pauta, o servidor Gabriel Maduro apresentou o Plano
Estratégico de Tecnologia de Informação e Comunicação - PETIC, definiu como um
plano geral de desenvolvimento da área de Tecnologia de Informação e Comunicação,
o qual esclarece a situação atual,  onde se quer chegar e qual estratégia suportará a
mudança  prevista,  de  modo  a  manter  alinhamento  com  a  estratégia  institucional.
Segundo Gabriel Maduro, o documento vem consolidar serviços e infraestrutura de
TIC  que  propiciem  à  Instituição  oferecer  serviços  digitais,  promovendo  a
universalização e a facilidade de acesso e uso. Um dos exemplos citados pelo Gabriel
foi a adequação dos processos eletrônicos para atender a tendência digital. O Plano
passa pela vigência de 5 anos e serão monitorados pelos indicadores. Professor Miguel
comentou  sobre  a  evolução  do  Campus  Inconfidentes  na  área  de  Tecnologia  da
Informação,  falou  do  reconhecimento  do  trabalho  do  Gabriel  junto  aos  NTIs  dos
campi. Gabriel falou dos projetos e das demandas enviadas pelos gestores e salientou
que a TI atende todo o Instituto e não somente a Reitoria. Outro ponto apresentado
pelo  servidor  Gabriel  Maduro  foi  a  revisão  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicações do IFSULDEMINAS, o  PDTIC - vigência 2017-2018
que  veio  para  aprimorar  as  práticas  de  gestão  e  governança  de  tecnologia  da
informação e comunicações utilizadas no IFSULDEMINAS. Marcelo Bregagnoli falou
dos códigos de vagas que vieram. Dentre elas, 5 vagas para a Reitoria com duas para
atendimento ao setor  de TI  e,  segundo o reitor,  ainda  é  pouco pela  quantidade  de
demandas  de  trabalho.  Falou  ainda  que  em  2018  terão  prioridade  o  projeto  do
Datacenter,  que teve que aguardar por falta de recurso e atendimento de demandas
emergenciais.  Gabriel Maduro falou que os dois documentos, após a apreciação do
Colégio de Dirigentes,  serão  encaminhados para aprovação na próxima reunião do
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Conselho Superior. Marcelo Bregagnoli perguntou se algum gestor tem dúvida quanto
aos documentos e ninguém se manifestou, portando os mesmos seguirão para a reunião
do  Conselho  Superior  para  aprovação.  Passando  para  a  pauta  da  Pró-Reitoria  de
Extensão, Professor Cléber falou sobre os Eventos da Câmara de Extensão e agradeceu
aos gestores pelo apoio e logística. Salientou os avanços dos programas de Extensão
nos campi  novos,  contribuindo para  um ganho muito grande para  a  Instituição.  O
próximo item da pauta da PROEX tratou da regulamentação de convênios para dupla
diplomação – Cleber comentou que o tema foi trazido pelo Campus Pouso Alegre junto
à Pró-reitoria de Ensino para a Assessoria Internacional. Segundo Cléber, trata-se de
uma proposta de dupla diplomação através de uma resolução que ampara os convênios
entre  instituições parceiras.  O Convênio funciona “trazendo a  Matriz Curricular  de
uma Instituição de outro país, conveniada com o IFSULDEMINAS, reconhecendo os
créditos, complementando e obtendo uma nova diplomação. O mesmo acontecendo
com a instituição internacional, que recebem os alunos do IFSULDEMINAS, com o
diploma do IFSULDEMINAS reconhecido em outro país e o de outro país reconhecido
aqui.”  Como  encaminhamento,  Marcelo  Bregagnoli  solicitou  que  a  proposta  seja
encaminhada para as Câmaras e Conselho Superior para regulamentação através de
uma Resolução. Bregagnoli citou o exemplo do programa da Mobilidade Internacional,
que  já  está  no  quinto  ano  de  existência  e,  a  cada  ano,  com  mais  compromisso
institucional,  acompanhamento,  apresentação  dos  trabalhos  na  jornada  e  sempre
avançando na proposta inicial do programa. Marcelo Bregagnoli falou que “a gestão da
Reitoria tem duas finalidades básicas: a primeira, fazer a manutenção / ampliação da
metodologia dos programas existentes e, a segunda, criar programas novos”. Professor
Cléber, no próximo ponto de pauta da PROEX, explanou sobre o calendário de eventos
e ficou definido que o Campus Inconfidentes sediará os eventos da Feira de Estágios e
Festival de Cultura. O JIF Local acontecerá em Muzambinho. Cléber comentou sobre
os quatro editais  abertos que ocorrem antecipadamente,  conforme foi  colocado em
reuniões anteriores do Colégio de Dirigentes e tem funcionado muito bem, e citou: O
edital de apoio a projetos de Extensão voltados ao esporte e à cultura; o de  apoio à
criação e ao desenvolvimento de empresas juniores; o edital do Programa Institucional
de Capacitação de Mulheres - IF Mulher e o edital de seleção de tutores do curso de
Gestão  do  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE).  Professor  Carlos
Alberto apresentou as pautas da Pró-Reitoria de Ensino. Falou que o servidor Márcio
Previtali  (que  trabalha  com o  Sistec)  participou  do  treinamento/orientação  sobre  a
Plataforma  Nilo  Peçanha.  Conforme  já  foi  falado  anteriormente,  Carlos  Alberto
reforçou  que  o  Conif,  em  contato  com  o  MEC,  solicitará  uma  formalização  das
orientações no que se  refere a nova plataforma. Segundo Carlos Alberto,  os  dados
serão extraídos do Sistec e passados para a plataforma de onde sairão os indicadores.
Ele falou sobre a reformulação da resolução nº 96/2014 que será pauta na próxima
reunião do Conselho Superior. Segundo ele, o documento passou por uma discussão na
base,  principalmente  nas  Coordenações  Gerais  de  Atendimento  ao  Educando  e
também no Cepe (Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão), onde a alteração no
documento  se  fez  necessária  para  uma  adequação  à  realidade  orçamentária  atual.
Professor Carlos Alberto falou que a análise do auxílio estudantil tem que ser feita por
Assistentes Sociais. Como o fluxo de trabalho é grande, ficou decidido que as análises
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aconteceriam em Machado  e  Poços  de  Caldas.  “Tem acontecido  um problema  de
logística e falta de recurso para pagamento de diárias”, comentou. Professor Carlos
Alberto sugeriu que seja feito um levantamento de quem seria o chefe imediato das
Assistentes  Sociais  nos  campi.  A  PROEN,  que  é  organizadora  da  política  de
Assistência Estudantil,  enviará um ofício com duas ações pontuais que deverão ser
cumpridas. Carlos Alberto fez a leitura do ofício: “Prezados Diretores Gerais Como já
tem ocorrido e previsto na Resolução CONSUP 096/2014, a comissão composta por
todos/as os/as profissionais do Serviço Social do IFSULDEMINAS é a responsável
pela  seleção  e  análises  socioeconômicas  dos  Editais  de  Auxílios  Estudantis  do
IFSULDEMINAS.  Assim,  solicito  aos  senhores  que  encaminhem  este  ofício  aos
CGAEs e SAEs dos seus campi para que: 1. os/as profissionais do serviço social do
IFSULDEMINAS,  por  meio  da  comissão  estabelecida  na  portaria  nº  1.474/2017
(anexa), com base na Resolução 096/2014, encaminhem à PROEN, até o dia 20 de
dezembro de 2017, o cronograma para retificação do Edital de Revisão nº 74/2017
relativo à conclusão dos trabalhos para os Campi Machado e Poços de Caldas.  Os
trabalhos  deverão  ocorrer,  como  estabelecido  pelo  Colégio  de  Dirigentes  do
IFSULDEMINAS em reunião no dia 18 de dezembro de 2017, com uma única visita
de um dia da comissão em cada um desses Campi para os acertos necessários, sendo
que tais trabalhos serão realizados a partir do campus de origem de cada profissional
do  serviço  social.  Estas  diárias  das  visitas,  quando  couber,  serão  pagas  pela
PROEN/REITORIA. 2. os/as profissionais do serviço social do IFSULDEMINAS, por
meio  da  comissão  estabelecida  na  portaria  nº  1.689/2017  (anexa),  com  base  na
Resolução 096/2014, deverão se organizar e revisar a minuta para o primeiro Edital de
Auxílio Estudantil a ser lançado pelo IFSULDEMINAS no final do mês de janeiro do
ano de 2018. Para tanto, a minuta revisada, já com as alterações que forem deliberadas
pelo CONSUP na resolução 096/2014, deverá ser enviada à PROEN até o dia 23 de
janeiro de 2018 para publicação do Edital. Contando com o apoio de todos os senhores
ratificamos que tais procedimentos visam contribuir para a permanência e êxito dos
estudantes  do IFSULDEMINAS.” Após a  explanação do Professor  Carlos  Alberto,
todos concordaram com as deliberações.  Marcelo Bregagnoli solicitou aos diretores
uma análise  para  fornecimento  de  alimentação pelo campus,  verificando a  questão
legal. Marcelo Bregagnoli designou a Proad (Pró-Reitoria de Adminsitração), através
do Honório, para acompanhar e orientar os campi na questão. Professor Carlos Alberto
agradeceu  as  palavras  do  início  da  reunião.  Comentou  que  deixa  a  Proen  com  a
sensação de dever cumprido, enfatizou o trabalho realizado frente à Proen e junto com
sua equipe  e  também nas  câmaras  sempre  teve como objetivo principal  o  aluno e
completou dizendo que  “foi  muito  bom passar  pela  Reitoria”.  Marcelo  Bregagnoli
novamente agradeceu e parabenizou o Professor Carlos Alberto. “Seu exemplo vai ser
admirado”,  completou.  Professora  Luciana  falou  que  trabalhou  diretamente  com o
Professor Carlos Alberto e definiu seu trabalho como excepcional e que “ele sempre
passou segurança através de seu trabalho de maneira correta e justa”. Próximo ponto da
reunião tratou das pautas da Pró-Reitoria de Pesquisa Pós Graduação e Inovação. José
Luiz  agradeceu ao professor  Carlos  Henrique e  também ao Campus Machado que
sediou o curso de Gestão em Propriedade Intelectual que foi oferecido aos servidores
de todos os campi. Falou sobre o edital  destinado aos servidores ligados a projetos de
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inovação  para  a  implantação  de  Espaços  Makers  nos  campi.  “Trata-se  de  um
laboratório de suporte para prototipagem sem a necessidade de projetos complexos.
Será uma plataforma de suporte à inovação e ao aprendizado, um lugar para criar,
aprender,  ensinar,  inventar,  sendo  um  espaço  importante  para  a  comunidade,
considerando  que  possui  projetos  com  foco  em  problemas  locais”. Solicitou  aos
diretores que conversem com os ELITTs (Escritório Local de Inovação e Transferência
de Tecnologia), NITs (Núcleo de Inovação Tecnológica) e GEAPEs (Grupo de Estudo
e Análise de Projetos Institucionais) de cada campus para submissão de uma proposta
para certificação de seus servidores em um curso online. Falou ainda que o campus que
tiver a maior certificação terá um bônus no valor que vai receber. José Luiz agradeceu
ao Professor João Paulo do Campus Passos pelo apoio, pois o Comitê de Ética em
Pesquisa (CEP) do IFSULDEMINAS, que está sediado no Campus Passos, começou a
receber projetos de pesquisa para aprovação através da Plataforma Brasil.  Professor
José  Luiz  comentou que,  além do  CEP,  que  tem como  coordenadora  a  professora
Heloísa  Turcatto  Gimenes  Faria, o  IFSULDEMINAS possui  também o  Comitê  de
Ética em Pesquisa no uso de Animais (CEUA), com coordenação do professor André
Corrêa. Cabe ao CEUA a análise e aprovação ou não da pesquisa e a produção que
envolva  animais  dentro  do  IFSULDEMINAS.  O CEUA tem sua  sede  no  Campus
Muzambinho  e  envolve  a  participação  de  docentes  de  vários  campi  do
IFSULDEMINAS.  Professor  José  Luiz  solicitou  a  Professora  Luciana  que  leve  os
agradecimentos ao Professor André que está à frente aos trabalhos do Comitê. José
Luiz informou a todos sobre o início das atividades do Polo de Inovação EMBRAPII
(Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial) no IFSULDEMINAS e também
sobre  o  Comitê  Gestor  do  Mestrado  Profissional  em  Educação  Profissional  e
Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT) . “As aulas serão inciadas entre junho/julho
e a professora Lorena Temponi Boechat Reis, responsável pela coordenação do curso,
está  fazendo  toda  a  articulação  e  o  edital  sai  em fevereiro  ou  março”.  José  Luiz
apresentou  também  o  Relatório  dos  Indicadores  da  Pró-reitoria  de  Pesquisa,  Pós-
graduação e Inovação que contém as atividades da PPPI e se prontificou a passar o link
do documento aos diretores para acompanhamento dos indicadores. Sobre a Revista
Agrogeoambiental,  Professor  José  Luiz  falou  que,  para  o  próximo  ano,  ela  será
bilíngue e online com artigos traduzidos para o inglês, sem custo para o autor. Falou
também  sobre  o  Catálogo  de  Laboratório  e  de  Pesquisadores,  a  publicação  lista
docentes e técnicos administrativos e suas áreas de atuação para pesquisa e projetos
científicos, a primeira versão já está em formato impresso.  O catálogo conta também
com uma versão online com a possibilidade de desenvolvimento de um aplicativo e
agradeceu a todos que contribuíram enviando as informações. José Luiz falou sobre a
construção da Olimpíada de Inovação (similar a Olimpíada Brasileira de Agropecuária
– OBAP) para ter uma abrangência regional para desenvolvimento na área de negócios
e inovação dos alunos. Professor José Luiz apresentou também a pauta que o  CEPE
encaminhou para a próxima reunião do Conselho Superior: nove projetos Pedagógicos
de Cursos alterados e a criação de dois novos cursos do Campus Muzambinho, além da
regulamentação  do  auxílio  estudantil.  Passando  para  as  pautas  da  Pró-Reitoria  de
Administração – PROAD, Honório falou sobre a Compra compartilhada interna do
IFSULDEMINAS. Falou que trouxe a ideia depois do Fórum Mineiro, que aconteceu
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em  Belo  Horizonte.  O  documento  que  o  Reitor  Marcelo  Bregagnoli  assinou  dos
Institutos de Minas Gerais para se ter a pré autorização para as caronas. “O que está
acontecendo  agora  internamente  é  que  o  pessoal  está  meio  inseguro  de  usar  o
documento,  pois  está  parecendo ser  entre  reitorias  e  não entre  todas  as  unidades”,
comentou.  Honório  falou  que  combinou  no  Colegiado  de  Administração  e
Planejamento Institucional – CAPI que traria o assunto para o Colégio de Dirigentes,
com  a  concordância  dos  Gestores  no  uso  do  documento  entre  as  unidades  do
IFSULDEMINAS. Honório explicou que quando vai se fazer um processo licitatório é
necessário a solicitação ao outro órgão (a permissão) para entrar na carona. O que foi
feito entre os Institutos de Minas e CEFET foi uma pré-autorização. A solicitação seria
que o mesmo documento, que vale entre os Institutos e CEFET, tenha validade também
entre  as  unidades  do  IFSULDEMINAS.  Todos  os  gestores  concordaram  com  a
deliberação. Honório falou sobre os TEDs (processos do final do ano) – o campus que
ainda não encaminhou, que envie o mais breve possível. Sobre os  empenhos parados
em restos a pagar (RAP), com previsão 32 milhões de anos anteriores, o prazo é até dia
2 de janeiro de 2018. Na Reitoria, foi feita uma lista dos setores demandantes dos
empenhos  e  solicitado  um  memorando  com  a  autorização  da  baixa  do  referido
empenho não utilizado ou então a justificativa fundamentada. Honório solicitou que
seja feito o mesmo nas unidades. Próximo item de pauta tratou dos informes da Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional – PRODI. Professor Flávio agradeceu ao
Professor Carlos Alberto pelo tempo em que trabalharam juntos, pelo apoio dado em
todas as ações institucionais.  Sobre o Relatório de Gestão,  Flávio falou que saiu a
primeira decisão normativa na qual se publica as instituições que poderão ser auditadas
pelo TCU (Tribunal de Constas da União). Havia uma quase certeza que, em 2018, o
IFSULDEMINAS receberia  a  auditoria  do  TCU e,  na  Instrução  Normativa,  foram
escolhidos o IFMG e o CEFET-MG. Segundo Flávio, “tal decisão é reflexo do trabalho
bem  feito  de  planejamento  e  execução  financeira  feito  pela  PROAD  e  o  bom
desenvolvimento  do  último  Relatório  de  Gestão,  que  pela  primeira  vez  não  foi
devolvido pelo TCU para correções”. Flávio comunicou que começaram os trabalhos
do Relatório de Gestão 2017, as regras que vieram são as mesmas de 2016, com a
mesma equipe executora. Sobre as instruções para o relatório, Flávio disse que: “o
servidor Gustavo fará a separação dos lotes e a distribuição será feita às unidades,
mantendo o  mesmo procedimento  do  relatório  anterior”.  Flávio  comentou  também
sobre o PDI, conforme falado em reuniões anteriores do Colégio de Dirigentes, foi
dado  o  início  aos  trabalhos,  já  existe  a  comissão  executora  com  a  metodologia
organizada  para  executar  o  relatório  e  já  foram feitas  duas  reuniões.  Na  primeira
reunião,  ficou definido iniciar  os trabalhos por um um levantamento ou inventário
institucional (O que o Instituto é).  A parte do estabelecimento da visão e objetivos
estratégicos ficará para depois das eleições e, até o final do ano, o PDI vai para a
plataforma.  Marcelo Bregagnoli agradeceu a participação de todos, desejou um Feliz
Natal  e Ano Novo e declarou encerrada a  reunião às treze horas e quarenta  e  um
minutos.  Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, lavrei a presente Ata,
que após apreciação será assinada por todos. Inconfidentes, dezoito de dezembro de
dois mil e dezessete. 
Marcelo Bregagnoli _______________________________
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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 Mendonca _______________________________
Marcelo Carvalho Bottazzini _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
Thiago Caproni Tavares _______________________________
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