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Ata da 63ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 19 de abril de 2017.

Aos dezenove dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e
quarenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Reitoria e simultaneamente por web
conferência  nos  Campi:  Pouso  Alegre,  Machado,  Muzambinho,  Passos,  Poços  de
Caldas,  Carmo  de  Minas  e  Três  Corações,  sob  a  presidência  do  reitor,  professor
Marcelo  Bregagnoli,  realizou-se  a  sexagésima  terceira  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.  O Reitor  Marcelo Bregagnoli  agradeceu a  todos e
justificou a realização da reunião extraordinária que acontece em atendimento a dois
pontos urgentes de pauta: Governança de Gestão de Riscos e o Programa Mediotec.
Marcelo agradeceu também ao auditor, Gabriel Filipe da Silva, a professora Jane Piton
Serra  Sanches e  ao  professor  Giovane  José  da  Silva  pela  participação  na  reunião.
Marcelo  Bregagnoli  comunicou  aos  gestores  que  a  ata  da  última  reunião  será
encaminhada, junto com a ata da reunião de hoje, na próxima reunião presencial. O
Reitor  passou a  palavra  para  o auditor,  Gabriel  Filipe  da  Silva,  que  falou sobre  a
Instrução Normativa Conjunta número um do Ministério Público/Controladoria Geral
da União - MP/CGU de primeiro de maio de 2016 que dispõe sobre controles internos,
gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal. Gabriel explicou
que a gestão de risco será implantada para melhorar a eficiência nas instituições com
conceitos  e  diretrizes  e  que  a  questão  principal  é  o  prazo para  aprovação de  uma
política de gestão de riscos. Falou que tem trabalhado em conjunto com a servidora
Eufrásia  na  elaboração  de  uma minuta  que  foi  encaminhada  para  os  membros  do
Colégio de Dirigente e lembrou a todos que o prazo para aprovação da minuta é até o
dia  10  de  maio.  Gabriel  explicou  que  o  tema  é  recente  na  Instituição  e  que,
primeiramente, deverá ser implantado um comitê com a participação do Reitor, Pró-
Reitores e Diretores Gerais dos campi e sugeriu acrescentar a Diretora de Gestão de
Pessoas e o Diretor de Tecnologia de Informação e Comunicações para auxiliarem nos
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trabalhos. Gabriel comunicou que recebeu um ofício da diretoria executiva da CGU
informando  que,  ainda  no  primeiro  semestre  de  2017,  a  CGU  acompanhará  a
implantação da Política de Gestão de Riscos. O ofício apresenta orientações de que a
implantação  ocorra  de  forma  gradativa  e  de  não  seja  contratada  empresa  de
consultoria, mas que a própria equipe de Gestão trabalhe na construção do documento,
tendo consciência dos desafios e riscos buscando conhecer e melhorar a instituição.
Gabriel falou que a capacitação seria necessária. Marcelo Bregagnoli comentou que há
necessidade da Instituição rever o Plano de Desenvolvimento Institucional  -  PDI e
completou dizendo que seria necessário neste ano entender o processo,  a oferta de
capacitação aos setores para que no próximo ano seja realizado um trabalho pontual. O
professor Flávio citou algumas informações discutidas no Fórum de Desenvolvimento
Institucional relacionadas a questão geral do Planejamento Estratégico e disse que, a
maioria das instituições tem um problema em ter um PDI realmente mensurável e fazer
um acompanhamento  dele.  Flávio comentou ainda  que  a  equipe da  Pró-reitoria  de
Desenvolvimento Institucional -  PRODI foi até o Instituto Federal de Goiás,  que é
considerada  referência  em PDI  e  Planejamento  Estratégico,  para  um entendimento
melhor  das  metodologias  e  ferramentas  para estruturar  um  PDI  mais  adequado
conforme necessidades e exigências. Marcelo Bregagnoli solicitou que todos leiam o
documento enviado pelo Gabriel e disse que o comitê  será instituído através de uma
portaria.  Gabriel  comentou  que  a  aprovação  do  documento  cabe  ao  Comitê  e  a
auditoria interna vai apenas assessorar as ações. O Reitor solicitou ao Gabriel ajuda na
busca  de  capacitações.  O professor  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu  ao  Gabriel  e  a
Eufrásia pelo trabalho e auxílio.  Dando continuidade a pauta objetiva do Colégio de
Dirigentes  e  fazendo  menção  a  Jane,  coordenadora  geral  e-Tec,  que  está
acompanhando a reunião via web em Poços de Caldas, Marcelo Bregagnoli passou
para o próximo item de pauta que tratou do Mediotec (Novo programa do Governo
Federal, ligado ao Pronatec, e que ampliará o número de vagas para cursos técnicos
concomitantes em todo o país). Marcelo Bregagnoli afirmou que o IFSULDEMINAS
tem se lançado com a Pró-Reitoria de Ensino e a Diretoria de EaD assumindo o papel
de  levar  mais  oportunidade  de  oferta  de  Ensino  Técnico,  mesmo  na  dificuldade
orçamentária. Com a palavra o professor Carlos Alberto fez referência ao trabalho do
professor  Giovane,  afirmando  que  o  professor  Giovane  esta  inserido  no  grupo  de
pessoas que mais entende de Ensino a Distância no país em termo de viabilidade e
qualidade. O professor Carlos Alberto afirmou também que a qualidade é um fator que
vai incidir diretamente na planilha de orçamento uma vez que se for aplicado o que diz
a portaria, trata-se de uma incidência quase que direta. Foi dada a palavra ao professor
Giovane que falou sobre o cronograma, destacando que o período para devolver o
Mapa  de  Demanda  Identificada   (MDI)  com a  participação  do  sistema  “S”,  Rede
Federal e as Secretarias Estaduais de Educação nas modalidades, presencial, EaD e
FIC é do dia 10 a 20 de abril. Giovane explicou que  foi difícil entender o Mapa de
Demandas Identificadas (MDI) originalmente disponibilizado pela SETEC, uma vez
que o mesmo apresentava propostas, sem distinção, de cursos técnicos concomitantes
presenciais, a distância e FIC, além de distintas formas de oferta, tais como exclusiva,
restrita e compartilhada, algumas sendo direcionadas apenas as SEDUCs, outras ao
Sistema  S  e  outras  a  Rede  Federal.  Além  disso,  somaram-se  as  dificuldades  de
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distinção e atribuição das vagas e municípios, sobretudo com o IFSUDESTE, IFTM e
IFMG, razão pela  qual  se  iniciou um contato e  construção coletiva do MDI a  ser
informado no SISTEC por estas instituições. Foi desenvolvida então uma planilha mais
intuitiva para uma devolução rápida com a visão dos cursos que são mais viáveis. O
prazo para a devolução da planilha preenchida é até amanhã ao meio dia. De acordo
com o professor Giovane, o servidor Alex já cadastrou todas as turmas no sistema,
cabendo ao Diretor entrar no sistema e dar o seu aceite. Giovane colocou ainda que os
Coordenadores Gerais do e-TEC formaram um Fórum Nacional em outubro do ano
passado e que juntamente com o CONIF encaminharam alguns questionamentos para a
SETEC, a secretária  Eline Neves Braga Nascimento se prontificou em responder os
questionamentos antes da data de primeiro de maio. Giovane falou do documento de
referência  do  Mediotec  e  que  embasado  nele,  gravou  uma  web  conferência e
encaminhou  para  os  Diretores  e  salientou  que  o  programa  tem  que  começar  já
formatado  e  com  uma  identidade  institucional.  Giovane  apresentou  o  Plano  de
Sustentabilidade Financeira e Pedagógica do Mediotec que tratou da identidade do
programa  e  de  como  o  programa  deve  funcionar  para  atender  as  portarias  e  o
documento de referência e compartilhou com os gestores a planilha. Giovane propôs
que o servidor Alex faça a publicação do que foi cadastrado no Sistec (conforme a
planilha  enviada  para  os  diretores)  e  depois  do  dia  primeiro  de  maio  os  gestores
resolvem se homologam ou não. O professor Carlos Alberto falou do trâmite para a
criação  de  curso  na  instituição  e  salientou  a  obrigatoriedade  da  autorização  do
Conselho Superior. Como o cronograma está bem apertado, sugeriu que o Colégio de
Dirigentes encaminhe ao Conselho Superior a ocorrência de algumas aprovações “ad
referendum” por se tratar de interesse institucional. Falou ainda que a Pró-reitoria de
Ensino vai orientar com relação ao cronograma e o envio dos Projetos Pedagógicos de
Cursos (PPCs). Carlos Alberto falou que no programa a escolha do coordenador geral e
o  adjunto  é  por  indicação,  já  o  coordenador  de  curso  será  selecionado  por  edital
conforme parecer do procurador. O professor João Paulo, Campus Passos, disse que
não  vai  pactuar  nenhum  dos  cursos  propostos  (Modelagem  do  Vestuário  e
Comunicação Visual, cerca de 1300 vagas). e justificou a desistência devido a falta de
apoio dos docentes que não estão de acordo com a oferta na modalidade EaD por se
tratarem de cursos caros com equipamentos específicos. Carlos Reinato disse que o
Campus Machado propôs pactuar os cursos do Campus Passos. Marcelo Bottazzini
também abriu mão da pactuação do Curso de Edificações (290 vagas) e a Professora
Luciana  do Campus Muzambinho  propôs  a  pactuação  do curso  do Campus Pouso
Alegre. O professor Giovane afirmou ainda que organizará reuniões de planejamento
dos  cursos  homologados  junto  aos  coordenadores  adjuntos  dos  campi,  de  modo a
organizar a oferta homologada de acordo com o Plano de Sustentabilidade pedagógica
e financeira apresentada, tendo o DG até o fim do período de homologação condições e
elementos para a tomada de decisão sobre a confirmação da homologação ou não dos
cursos  e  vagas.  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu  a  participação  de  todos  e  declarou
encerrada a reunião às dezessete horas e sete minutos.  Eu, ________________Iracy
Rennó Moreira de Lima, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por
todos. Muzambinho, dezenove de abril 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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