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Ata da 62ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 14 de março de 2017.

Aos quatorze dias do mês de março, do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e cinco
minutos, na sala de reuniões do Campus Muzambinho, sob a presidência do reitor, professor Marcelo
Bregagnoli, realizou-se a sexagésima segunda reunião do Colégio de Dirigentes, a décima oitava da
nova  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, Luiz Carlos Machado Rodrigues, Marcelo Carvalho Bottazzini,
Miguel  Angel  Isaac Toledo del  Pino e Thiago Caproni  Tavares.  O professor Marcelo Bregagnoli
agradeceu a presença de todos e, em especial, ao professor Luiz Carlos pela receptividade. A reunião
teve início no auditório do Campus Muzambinho, tendo o reitor feito a abertura das reuniões do
Colégio de Dirigentes, Comissões de Infraestruturas – Coinfras e dos Diretores de Administração e
Planejamento – DAPs que ocorrem simultaneamente. O reitor Marcelo Bregagnoli falou dos avanços
nas ações de Sustentabilidade da Instituição e que o Instituto Federal do Sul de Minas classificou em
5º lugar entre as instituições do Brasil que participaram do GreenMetric (ranking internacional sobre
as instituições mais sustentáveis do mundo), e explicou que o ranking evidencia a implementação de
políticas relacionadas à sustentabilidade e preocupação ambiental nas instituições de ensino. Falou
ainda que o IFSULDEMINAS foi convidado para participar de uma mesa redonda no 3º Workshop
Internacional  sobre  o  GreenMetric,  que  ocorrerá  no  início  de  abril  em Istambul,  na  Turquia.  O
convite, por parte da organização do evento, foi enviado devido ao resultado do IFSULDEMINAS no
ranking. Bregagnoli completou dizendo que “o resultado do IFSULDEMINAS passa pelos planos
Diretores  das  Unidades,  pela  questão  do  atendimento  à  acessibilidade  e  será  tema  nas  reuniões
paralelas de hoje, sobretudo no momento atual de instabilidade orçamentária. Os sonhos existem mas
a  realidade  orçamentária  vem  em  primeiro  plano,  o  que  leva  as  adequações  e  o  grupo  do
IFSULDEMINAS  a  pensar  estrategicamente”.  Marcelo  Bregagnoli  parabenizou  as  equipes  de
trabalho das Coinfras e DAPs e desejou a todos uma boa reunião. Tendo encerrada a abertura os
membros do Colégio de Dirigentes se dirigiram para sala da direção do Campus Muzambinho para o
andamento da reunião do CD. Marcelo Bregagnoli perguntou se todos receberam o certificado do
GreenMetric e solicitou que seja feita a divulgação nos campi. O reitor Bregagnoli falou sobre os
Jogos dos Institutos Federais - JIFs que acontecerão pela primeira vez no Sul de Minas e comentou a
preparação que está sendo feita para a realização dos Jogos. Sobre o projeto do IF Solar, Marcelo
Bregagnoli citou que apenas falta a Reitoria, e os campi avançados Carmo de Minas e Três Corações
para concluir as instalações das usinas no IFSULDEMINAS. Marcelo Bottazzini, Diretor do Campus
Pouso Alegre, comentou que houve redução de quase metade da conta de luz do campus. Marcelo
Bregagnoli comentou que o Paulo Roberto Ceccon fará um estudo mais detalhado para analisar as
usinas instaladas e mensurar a produção de energia em cada usina. O Reitor Marcelo Bregagnoli
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comunicou  a  todos  que  o Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) se tornou um dos membros do Centro Internacional
para a Educação Profissional e Tecnológica (Unevoc), que pertence à Organização das Nações Unidas
para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (Unesco)  e  explicou  que  o  Centro  Unevoc  atua  para  o
desenvolvimento da educação técnica e profissional  e com a parceria,  coloca a Rede Federal  no
cenário internacional. Marcelo Bregagnoli falou também sobre a ação de internacionalização com os
Moçambicanos, comentou que trata-se de uma ação “formação de formadores” na área agrária e que
pretende trazer para o IFSULDEMINAS cerca de 30 docentes, e apontou que a ação terá duração de
um mês e  solicitou  aos  diretores  apoio  à  ação.  Bregagnoli  informou que o transporte  aéreo dos
docentes  será  custeado  pelo  governo  de  Moçambique,  e  que  caberá  ao  IFSULDEMINAS  o
fornecimento de alojamento e alimentação. A segunda ação de internacionalização provavelmente
será na área de edificações. Marcelo Bregagnoli comentou que foi feita uma solicitação junto ao
Pleno do Conif para o aumento do limite da fonte 250 e também que se possa fazer o movimento da
fonte 250 para a fonte 280 e pediu ao Pró-Reitor Honório que se oficialize o pedido via ofício. O
professor Marcelo falou da consolidação do Ensino a Distância no IFSULDEMINAS e noticiou que o
aluno do EaD Institucional passa a valer 0,8 (zero vírgula oito) na planilha orçamentária. Segundo
Marcelo Bregagnoli, o e-Tec que ficou sem fomento, até fechar as turmas também será 0,8. Os cursos
que têm fomento ficam de fora da planilha. O professor Francisco questionou se é possível contratar
docente com fomento interno. Marcelo Bregagnoli solicitou ao professor Carlos Henrique que, em
nome do Colégio de dirigentes, faça uma consulta junto ao procurador e que apresente, na próxima
reunião do CD, o parecer do Doutor Dauri. Passando para o próximo item, Marcelo Bregagnoli, a
pedido da professora Beatriz, da Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP, falou sobre as auditorias do
Tribunal de Contas da União - TCU a respeito das aposentadorias. Marcelo Bregagnoli comentou que
foram revogadas na semana passada cerca de 8 aposentadorias, ele solicitou então que a DGP entrasse
em  contato  com  os  campi  e  que  os  recursos  humanos  dos  campi  fiquem  mais  atentos  na
documentação.  O  Reitor  chamou  a  atenção  sobre  um outro  ofício  da  DGP enviado  aos  campi,
referente a Redistribuição chamando a atenção de que a vaga que está em concurso não pode ser
utilizada em redistribuição. Dando prosseguimento ao próximo item, Marcelo Bregagnoli falou que
chegou a resposta do Ministério Público sobre o ponto docente, e é sumária a determinação de que
em 120 dias seja implantado o ponto biométrico para docente. Comentou ainda que o Procurador,
Doutor Dauri,  participará da reunião dos Procuradores -  Chefes do fórum da Educação, Ciência,
Tecnologia e Inovação, dias 22 a 24 de março de 2017, na Universidade Federal do Sul da Bahia,
onde a temática central será o ponto biométrico. Como encaminhamento, Marcelo Bregagnoli sugeriu
que  se  aguarde  o  retorno  do  procurador  para  uma reunião  com as  colocações  que  ele  trará  da
convenção para apoiar a minuta que está sendo construída. Marcelo Bregagnoli comunicou que a
próxima reunião do Conselho Superior será em Machado e terá como tema central o Relatório de
Gestão e todos decidiram pela data de 27 de março. Marcelo Bregagnoli  propôs que por conta das
questões orçamentárias, somente as reuniões do Colégio de Dirigentes sejam itinerantes. O pró-reitor
de  administração,  Honório,  apresentou a  proposta  de repassar  o  valor  do lanche para o Campus
Machado  onde  serão  centralizadas  as  demais  reuniões  institucionais.  Todos  concordaram  que  a
reunião do CD ocorra de forma itinerante e com a divisão do custo do lanche entre os campi, porém,
ficou acordado que os custos referentes aos Campi Avançado de Carmo de Minas e Três Corações
passa a ser de responsabilidade da Reitoria.  No próximo item, Marcelo Bregagnoli  falou sobre a
Implantação do Mediotec explicando que “trata-se de uma nova ação do Governo Federal que servirá
como uma espécie de continuação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), ou seja, um Pronatec na modalidade de Concomitância com o índice de evasão 75% e se
não atingir 75% mínimo, tem que completar nas matrículas com cursos de fomento próprio. O mapa
de demanda sai no dia dez de abril com a pactuação em primeiro de maio. A liberação orçamentária
com quarenta  por  cento  na  homologação  trinta  por  cento  em junho/julho  e  trinta  por  cento  em
setembro”. De acordo com o professor  Marcelo Bregagnoli será elaborado um ofício solicitando a
oficialização da proposta.  O  professor Carlos Alberto comunicou que será enviado um ofício aos
Diretores-gerais repassando as informações que o professor Marcelo Bregagnoli trouxe do Conif com
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a proposta de cem mil vagas que serão destinadas aos Institutos Federais. Comunicou ainda que
internamente os Projetos Pedagógicos de Cursos sofrerão adaptações para atenderem a concomitância
e os cursos que não tiverem PPCs passarão para o Conselho Superior para aprovação, e caso não haja
tempo hábil, a aprovação poderá acontecer ad referendum. O professor Carlos Alberto solicitou que
os Diretores Gerais convidem os coordenadores adjuntos para participarem de uma reunião paralela a
que ocorrerá com os prefeitos amanhã, dia 15 de março. Terminado os informes iniciais, Marcelo
Bregagnoli  passou para  a  pauta:  *  Verificação  da  ata  da  reunião  anterior;  *  Pautas  do  próximo
Consup; * Expediente. * Informes da Proen: 1. Normativa Docente do IFSULDEMINAS – Novo
Sistema 2. Descentralização mensal dos Recursos dos Auxílios Estudantis (bolsas) 3. Designação das
FCCs e Novas Solicitações 4. Informes da Reunião FDE de 14 e 15 de fevereiro de 2017 – Brasília.
5. Curso de Pedagogia EaD – Institucional 6. Instrução Normativa PROEN Nº 1/2017 – Regimento
Pedagógico dos  Cursos  de Graduação a  Distância  no IFSULDEMINAS (Construída pela  Equipe
PROEN, contribuição na Reunião paralela dos DDEs e DEPEs no último Colégio de Dirigentes e
apreciação na Reunião da CAMEN em fevereiro/2017). 7. Informe sobre construção de Instrução
Normativa  do  oferecimento  de  cursos  técnicos  subsequentes  pelo  programa  Rede  Brasil  e-Tec
fomentados pela Bolsa Formação. * Informes da Proex 1. Descentralizações: PROEX e PRO-BID; 2.
Parceria EMATER; 3.  Editais:  Mobilidade,  Esporte,  Evace,  Inovação,  Empresa Jr.,  Expedição;  4.
JIF's  local.  *  Informes  da  PPPI  1.  Edital  de  Pro  Equipamentos  2017  2.  Redação  Científica
Muzambinho (5 de abril de 2017) 3. Resultado concurso de Monografias (16 março Reitoria) 4. Dia
de Campo projeto Rede de ensaios em Machado (6 de abril) 5. Reunião Jornada Científica (Machado
2017) 6. Edital de Inovação Tecnológica (PROEX) 7. Projeto de apoio ao NITs (FAPEMIG 2017) 8.
Termo de Cooperação técnica Mestria e Prefeitura de Botelhos 9. Mudança coordenador 10. Pós-
Graduação (6 PPCs Campus passos) 11. Stricto Sensu 2 APCNs (Educação em Matemática - Pouso
Alegre,  Cafeicultura  -  Muzambinho)  *  Informes  da  Proad  1.  Instrução  Normativa  nº2  de  6  de
dezembro de 2016 2. Cartão passagens aéreas 3. Prazos para solicitação Orçamentária e de Estimativa
de  arrecadação.  *Informes  da  Prodi  1.  Breve  apresentação  sobre  o  Relatório  de  Gestão  *
Apresentação dos resultados das discussões do grupo paralelo.  Dando início a pauta da reunião, o
professor Marcelo Bregagnoli colocou em discussão a ata da última reunião do Colégio de Dirigentes
sendo aprovada por todos. Passando para os Informes da Proen: Foi dada a palavra ao professor
Carlos  Alberto  que  falou  sobre  a  Normativa  docente  e  a  finalização  da  elaboração  da  nova
Plataforma. Carlos Alberto comunicou que na próxima quinta feira, dia 16 de março, acontecerá uma
Web  conferência  com  os  Diretores  de  Ensino  para  fecharem  algumas  questões  e  entre  elas  a
plataforma que, no mês de abril, será disponibilizada para os professores colocarem seus planos de
trabalho de 2017/1, comunicou também que a Pró-reitoria de Ensino enviou um ofício aos DDEs e
DEPEs informando as datas e solicitando que fossem repassadas aos professores. Falou ainda da
descentralização do Auxílio Estudantil e a antecipação no envio das planilhas conferidas, assinadas e
com o plano de trabalho até o dia 20 de cada mês, para evitar atrasos no pagamento dos alunos. O
aluno poderá acompanhar no sistema o status do pagamento do seu respectivo auxílio. Próximo item,
o professor Carlos Alberto falou sobre as Funções de Coordenadores de Cursos (FCCs), e que das
vinte e duas solicitadas foram preenchidas doze,  tendo dez em aberto e  solicitou aos diretores  a
nomeação imediata para não atrapalhar os novos pedidos que possam acontecer no futuro. Sobre o
curso de Pedagogia, o professor Carlos Alberto falou sobre a reunião que acontecerá com os DDEs,
DEPEs e Coordenadores Gerais dos Campi envolvidos (Inconfidentes, Machado e Muzambinho)e
citou  que  do  Campus  Muzambinho  participam também os  representantes  do  setor  de  Registros
Escolares e da Tecnologia da Informação (TI) para distribuição as atividades de Matrículas, ambiente
virtual,  aula  inaugural,  atendimento  aos  estudantes  com  necessidades  específicas,  contrato  dos
bolsistas,  arquivos  acadêmicos e  a Instrução Normativa dos Cursos de Graduação EaD. Marcelo
Bregagnoli agradeceu a contribuição de todos que colaboraram com a construção do EaD Superior.
Sobre a qualificação de servidores, Marcelo Bregagnoli comentou sobre os incentivos institucionais
para a qualificação e apresentou o resultado de uma pesquisa feita em 2010/2011   a qual aponta que o
IFSULDEMINAS tinha 25 por cento dos docentes com Doutorado, 35 por cento com mestrado e 40
por cento com especialização ou sem. O índice hoje na Instituição é de 40 por cento com Doutorado e
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mestrado com 55 por cento e isso é fruto das políticas de qualificação que foram implementadas.
Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  o  Programa  Institucional  de  Qualificação  –  PIQ que  tem estar
atrelado  a  um objetivo,  como fazer  mais  projetos  de  pesquisas,  buscar  fomentos  externos,  com
retorno para sociedade e solicitou ao DGP uma análise. Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o
professor Cleber que apresentou os informes da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX. Cleber falou dos
encaminhamentos  da  Câmara  de  Extensão  e  dentro  das  questões  administrativas  falou  sobre  as
decentralizações dos recursos, que deverá ser de “40 por cento para atividades da área de custeio de
revistas, publicações, questões relacionadas a promoção de eventos e os outros 60 por cento para
descentralizar aos campi com os encaminhamentos de acordo com a demanda”. Falou também dos
Projetos do  Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência   PIBID, que já existiam nos
campi pré (Inconfidentes, Machado e Muzambinho), sendo que os campi Passos, Pouso Alegre e
Poços de Caldas passam a ter projetos do PIBID e que o valor disponibilizado é do discricionário do
Reitor, ficando trinta e um mil para o Campus Passos (um projeto), sessenta e dois mil para o Campus
Pouso Alegre (duas licenciaturas) e sessenta e dois mil para de Poços de Caldas (duas licenciaturas).
Cleber falou também sobre a descentralização do Edital de esportes onde serão selecionados vinte
projetos para operacionalização sendo o resultado divulgado no próximo dia vinte. Sobre a parceria
com a Emater, Cleber falou sobre a reunião realizada com as cinco superintendências regionais da
Emater na Reitoria e que, como encaminhamento, as superintendências ajudarão a definir quais áreas
serão atendidas no período de férias no projeto de expedições. A data do Projeto Expedições ficou
definida para o período de nove a quinze de julho e será tema na reunião com os Prefeitos que
ocorrerá amanhã. Cleber explanou ainda sobre o edital de mobilidade que está aberto, do dia 10 a 30
de março, que permitirá selecionar 30 alunos. O edital de Auxílio Participação em Eventos Artísticos,
Culturais e Esportivos (Evace) que era da Pró-reitoria de Ensino – PROEN passou para a PROEX e é
um edital de fluxo contínuo. O resultado do Edital Apoio à criação e desenvolvimento de Empresas
juniores no âmbito do IFSULDEMINAS sai no dia 14 de março. Sobre a realização dos JIFs (Jogos
dos Institutos Federais) local, as etapas acontecerão no Campus Passos, na semana do dia 25 a 28 de
maio. O Diretor João Paulo falou que aproveitará a oportunidade do evento pra a inauguração do
Ginásio do campus.  Cleber citou ainda que a  etapa nacional dos JIFs será em Poços de Caldas.
Marcelo Bregagnoli comunicou que acontecerá em abril uma reunião da Comissão Organizadora dos
Jogos da Rede Federal COJIF em Poços de Caldas. O professor Marcelo também comunicou que a
reunião do CONIF acontecerá também em Poços de Caldas na mesma data dos JIFs etapa Nacional.
Passando  para  os  informes  da  Pró-reitoria  de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação  -  PPPI.  O
professor  José  Luiz  falou  sobre  o  edital  de  Pró  Equipamentos  que,  no  ano  passado,  conseguiu
executar para atendimento o valor de quatrocentos e vinte três mil reais com um projeto de Poços de
Caldas, quatro de Muzambinho, três de Machado, três de Inconfidentes e um de Carmo de Minas com
o foco na consolidação dos cursos e  agradeceu a  Pró-reitoria  de Administração -  PROAD e em
especial ao Honório pelo apoio na ação extremamente qualificada. Marcelo Bregagnoli falou que
agora é a hora retorno institucional, com os laboratórios equipados o momento é de propor um grupo
de Mestrado ou um grupo de trabalho em prol da Instituição. José Luiz comunicou que no dia 5 de
abril acontecerá o curso de Educação Científica no Campus Muzambinho com o professor Gilson
Luiz Volpato e convidou os gestores e servidores dos campi para participarem do evento onde foram
disponibilizadas 200 vagas e as inscrições ocorrerão via formulário online. José Luiz falou que no dia
16 de março acontecerá a entrega da premiação do Concurso de Monografias. A ação foi lançada pela
PPPI por meio de edital com o tema: Incentivo à pesquisa no combate às drogas e à valorização da
vida, ele comentou que os alunos premiados receberão um tablet, um aparelho celular e um modem e
convidou os Diretores para participarem do evento. Marcelo Bregagnoli apontou que a ação proposta
tem como objetivo o combate as drogas e a conscientização. O pró-reitor José Luiz divulgou o evento
“Dia de Campo, projeto Rede de ensaios” que acontecerá em Machado no dia 6 de abril, e falou
também sobre a Jornada Científica que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro de 2017 também em
Machado. O professor Marcelo falou sobre o Edital de Inovação Tecnológica em conjunto com a
PROEX, afirmou que “nos dois primeiros anos o evento foi voltado para a questão de patentes e
agora, em 2017, envolverá a questão do empreendedorismo, inovação social e ensino”. O professor
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José Luiz apresentou outras ações da PPPI: Projeto de apoio ao NITs (FAPEMIG 2017), o Termo de
Cooperação técnica junto a Empresa de Automação e Tecnologia Mestria que tem como objetivo
levar tecnologia para o agronegócio a fim de atender alguma demanda ou necessidade na cadeia
produtiva e a Cooperação Técnica com a Prefeitura de Botelhos. O professor José Luiz citou também
a mudança na coordenação da Pós-Graduação, e explicou que o ex-coordenador Felipe,  solicitou
dispensa da função de Coordenador da Pós-Graduação, uma vez que a demanda no polo é intensa e
ele está a frente dos trabalhos na fazenda planejada para experimentação em Guaxupé, sendo assim, o
professor  José  Antônio  foi  convidado  a  assumir  a  Pós-Graduação. Sobre  a  pauta  do  CEPE,  o
professor  José  Luiz  falou  que  está  tramitando  no  CEPE seis  PPCs  do  Campus  Passos  e  que  a
coordenação da Pós-Graduação está trabalhando dois Stricto Sensu (Educação em Matemática do
Campus Pouso Alegre e Cafeicultura do Campus Muzambinho). Dando continuidade a reunião, José
Luiz solicitou apoio dos gestores no Comitê de Ética e utilização de animais em pesquisa para não
acontecer  o  travamento  dos  projetos.  Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  a  Olimpíada  Brasileira  de
Agropecuária -  OBAP de 2017 que acontecerá no final de setembro em Foz do Iguaçu e  será a
primeira edição internacionalizada. Passando para os informes da PROAD, Honório falou que nos
dias 22 a 24 de março acontecerá o Fórum de Planejamento e Administração – FORPLAN e explicou
sobre os indicadores “o que o Forplan faz é  estipular um valor mínimo para as unidades,  como
exemplo, o mínimo para uma unidade agrícola ou o mínimo para uma unidade da expansão e assim
por diante. No ano passado foi solicitado o preenchimento de uma planilha com os custos com água,
luz etc e era preenchido a mão e com uma margem grande de erro”. Honório falou que um ajuste terá
que ser feito na planilha. Falou ainda que o RIP (Regime Interno Pleno), que é a fonte 100, a medida
que for chegando para a Reitoria será encaminhado para as unidades e que a liberação será somente
do orçamento,  cabendo as  unidades  empenhar,  executar  e  liquidar.  Sobre a  Instrução Normativa
número dois: Honório falou que será ponto de pauta na reunião do CAPI e que  “desde o dia seis
deveria  ser  disponibilizado  no  site  qual  a  ordem de  pagamento  de  todos  os  fornecedores.  Esta
Instrução Normativa dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações
relativas  ao  fornecimento  de  bens,  locações,  realização  de  obras  e  prestação  de  serviços.  O
pagamento das obrigações contratuais deverá observar a ordem cronológica de exigibilidade, a ser
disposta  separadamente  por  unidade  administrativa  e  subdividida  pelas  seguintes  categorias  de
contratos na seguinte classificação definida pela equipe: Primeiro: Locações (terceirização de mão de
obra); segundo: realização de obras; terceiro: prestação de serviços e quarto: fornecimento de bens”.
Sobre a compra direta de passagem aérea Honório disse que o banco do Brasil enviou um documento
informando que não é possível liberar o cartão para a Reitoria por causa do cartão pesquisador já
estar cadastrado no CPF do gestor. Já nas unidades do Instituto não tem justificativa e a compra deve
ser  através  do  “cartão  passagem”  pelo  Banco  do  Brasil.  Honório  comentou  sobre  a  troca  de
coordenação de almoxarifado, transporte e patrimônio que agora conta com o servidor Reginaldo de
Oliveira e disse que pretende implantar as compras coletivas e vai apresentar a proposta na reunião do
CAPE, para isso ele solicitou apoio dos diretores. Próximo item: Professor Flávio falou como será a
apresentação do Relatório de Gestão na próxima reunião do Conselho Superior e apresentou também
as ações, que serão encaminhadas para o Conselho Superior, relacionadas a Diretoria de Tecnologia
da Informação e Comunicações. Flávio falou que o servidor Gabriel Maduro fará a apresentação no
Conselho do relatório de resultados Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 2016
(PDTIC 2016) e as alterações de algumas questões pontuais aprovadas pelo comitê gestor. Sobre a
reunião das Coinfras que aconteceu em paralelo, o professor Flávio falou que a Resolução passará por
correções  de  dois  itens  que  dizem  respeito  as  atribuições  dos  cargos  e  será  encaminhado  para
aprovação do Consup.  Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
reunião às quatorze horas e trinta e nove minutos. Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de
Lima, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Muzambinho, quatorze de
fevereiro de dois mil e dezessete. 

Marcelo Bregagnoli _______________________________
Carlos Alberto Machado Carvalho _______________________________
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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 _______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues _______________________________
Marcelo Carvalho Bottazzini _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
Thiago Caproni Tavares _______________________________
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