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Ata da 69ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 06 de fevereiro de 2018.
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Aos seis dias de fevereiro, do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e vinte e quatro minutos, na
sala do Diretor do Campus Pouso Alegre, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli,
realizou-se a sexagésima nona reunião do Colégio de Dirigentes, a vigésima quinta da gestão, estando
presentes: Márcia Rodrigues Machado, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Cleber Ávila Barbosa,
João Paulo de Toledo Gomes, Francisco Vitor de Paula, José Luiz de Andrade Rezende Pereira,
Honório José de Morais Neto, Thiago Caproni Tavares, Luciana Mendonça, Marcelo Carvalho
Bottazzini, Miguel Angel Isaac Toledo del Pino, Flávio Henrique Calheiros Casimiro e João Olympio
de Araújo Neto. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado,
sendo: 01. Palavra do presidente. 02. Verificação da ata da reunião anterior (dias 31/10 e 18/12). 03.
Campanha “Nossa história é 10!”- ações para comemorar 10 anos do IFSULDEMINAS. 04. Acessos
ao site institucional. 05. Informes – DGP. 06. Proex: 06.1 Planejamento 2018; 06.2. Novas pactuações
do Pronatec; 06.3. PNAE: editais, cursos e eventos; 06.4. Sistema online de estágios. 06.5. Calendário
de eventos. 07. Proad: 07.1. Orçamento; 07.2. RAP; 07.3. Capacitação/Cursos In Company. 07.4.
Compra compartilhada entre os IF's mineiros (materiais de limpeza). 08. PPPI: 08.1 Mestrado
Profissional Inovação e Tecnologia na Cafeicultura; 08.2 Mestrado Profissional em Educação em
Matemática; 08.3. Mestrado Profissional em Educação Profissional, Científica e Tecnológica; 08.4.
Edital de bolsas FAPEMIG; 08.5. Edital Espaço Maker; 08.6. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP);
08.8 CEPE: criação de novos cursos de acordo protocolo 166/2016. 09. Proen: 09.1. Plataforma Nilo
Peçanha; 09.2. Contratação de AEE – Lei 13.530/17. 09.3 Edital Auxílio Estudantil – estratégias para
o fortalecimento do processo. 09.4. Perfil dos ingressantes e estratégias institucionais para
permanência e êxito; 09.5. MedioTec – ações de saneamento; 09.6. Credenciamento UAB. 10. Prodi:
10.1 Relatório de Gestão; 10.2. Resultados do Vestibular 2018/1 e SisU; 10.3 Situação e Projetos de
Prevenção e combate a Incêndio e Pânico (PCIP). 11. Expediente. Conforme item 01. Palavra do
Presidente: O presidente Marcelo iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença. Bregagnoli
parabenizou a equipe pelo fechamento do ano de 2017 com saldo bastante positivo, mesmo em um
ano de muitas dificuldades orçamentárias, e engrandeceu o trabalho bem desenvolvido pela equipe
IFSULDEMINAS um satisfatório número de inserções como a cartilha do PNAE e outras ações que
são referência no país. Item 4. Acessos ao site institucional. Bregagnoli afirmou que mesmo diante
de um cenário financeiro educacional desfavorável o Instituto tem cumprido seu papel de levar
educação àqueles que mais precisam, buscando sempre a melhoria no processo educacional, maior
alcance de suas ações e melhor reconhecimento no cenário educacional. O reitor citou um
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levantamento realizado pela ASCOM no site do Instituto, que evidenciou que as notícias de vestibular
renderam um total de 250 mil acessos, apenas no site da Reitoria. A segunda aba mais acessada é a
questão da Assessoria Internacional com 40 mil visualizações e em terceiro a questão do auxílio
estudantil. Marcelo afirmou que vai solicitar à ASCOM que articule com as assessorias de
comunicação dos campi para realizar o levantamento de acesso nos sites da Reitoria e dos Campi para
que tenhamos uma visão analítica mais realista da grandeza que é o Instituto Federal do Sul de Minas
no cenário educacional atual e qual suas maiores demandas. Com base nesses dados poderá ser
desenvolvido novo planejamento de divulgação das ações do Instituto de forma mais qualitativa. O
reitor comentou sobre a proposta, apresentada por ele na última reunião do Colégio de Dirigentes, dos
laboratórios dos campi serem disponíveis para prestação de serviço e ele afirmou que essa é uma
saída importantíssima pois temos potencial para prestar serviços voltados para a geração de produtos
e processos. Marcelo demonstrou preocupação com a forte tendência de desfazimento de frota do
governo, que é evidenciada no forte estímulo para implantar a utilização do TáxiGov e Uber. O Reitor
comentou que, no momento, esse assunto é um alerta e acredita que o Ministério do Planejamento vai
enviar planilha de solicitação de justificativa da frota do Instituto. Ele comentou que é possível que
haja auditoria das frotas ainda este ano. Bregagnoli aproveitou o momento para elogiar a atuação do
servidor Reginaldo frente ao setor de transporte do IFSULDEMINAS. Outro assunto apresentado
pelo reitor é a questão das planilhas dos provimentos que foram feitas porque o Ministério da
Educação proibiu qualquer chamada que estivesse fora da planilha e completou dizendo que, além de
todo problema com orçamento e contingenciamento, teremos problema para repor os professores que
se aposentarem e não estiverem na planilha, e demonstrou preocupação dessas vagas se perderem
com o tempo. Item 05. Informes – DGP. A Diretora de Gestão de Pessoas, Beatriz da Glória, avaliou
como preocupante também a situação de vacância dos cargos instintos, pois toda vacância que houver
significará cargo perdido, por isso ela alertou que é necessário mais atenção e consciência em relação
às redistribuições, pois em caso de redistribuição de cargo extinto não será possível a reposição do
servidor para desenvolver o cargo. O diretor-geral do Campus Poços de Caldas, Thiago Caproni,
questionou se o servidor de cargo extinto pode desenvolver alguma atividade que não está ligada à
sua função original. Beatriz respondeu que o servidor pode desempenhar outras funções mediante
Função Gratificada-FG, pois caso contrário, ele pode alegar que é desvio de função. O reitor
Bregagnoli comentou que existe a possibilidade de emitir portaria e atribuir uma série de funções,
levando em consideração as funções operacionais analíticas do nível do cargo original do servidor e
nível de instrução do mesmo. Beatriz continuou a apresentação dizendo que a SETEC enviou uma
planilha para informar quais os cargos extintos temos concurso, exatamente para não impedir que seja
colocado novo servidor no cargo extinto dentro do quadro de vagas. Cleber questionou se é possível
fazer troca de vagas dos cargos extintos, o que a Beatriz respondeu que não temos informações ainda.
Bregagnoli comentou que acredita que vai ser decretado corte no número de vagas e fomentada a
contratação de terceirizados. Beatriz afirmou que vai enviar aos RH´s uma solicitação de
levantamento de possíveis aposentadorias que podem ocorrer no quadro de servidores do Instituto,
para uma visão mais abrangente da realidade e um melhor planejamento em relação à gestão de
servidores do Instituto. O reitor sugeriu que insira o Abono Permanência na lista a ser enviada à
SETEC e servidores em perspectiva de aposentadoria esse ano. Beatriz solicitou o ajuste das
redistribuições antes do preenchimento da planilha. Marcelo frisou que o deadline para envio da
planilha de provimentos é o mês de abril, conforme portaria emitida. Marcelo informou que foram
encaminhados ao MEC o pedido de elevação dos Campi Avançados Carmo de Minas e Três Corações
para se tornarem Campi e que está sendo aguardada a resposta. Encerrada a pauta da DGP, o
presidente Bregagnoli passou a palavra para o Coordenador da Assessoria de Comunicação
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(ASCOM), Carlos Gabriel Pesoti, para a apresentação do item 3. Campanha “Nossa história é 10!”
em comemoração aos 10 anos do Institutos Federais. Gabriel apresentou o selo criado pelos
programadores visuais da Rede Federal em comemoração a data e explicou que o selo foi fruto de
ação de divulgação da data comemorativa pelo CONIF, que lançou um concurso para a criação do
selo que deverá ser utilizado por todos os institutos federais durante o ano de 2018. O CONIF tem um
conjunto de ações que serão desenvolvidas para divulgação dos 10 anos dos Institutos, porém cada
instituição tem liberdade de criar a sua própria campanha de divulgação e a Ascom do
IFSULDEMINAS pensou em uma campanha que é a campanha “Nossa História é 10!”. Gabriel
explicou que a proposta é engajar o público interno (servidores, alunos e colaboradores) para que eles
se sintam orgulhosos de pertencer à Instituição e ao público externo (comunidade, imprensa e órgãos)
para divulgação da marca, pois, ainda que o Instituto tenha 10 anos de existência, a marca
IFSULDEMINAS ainda não é consolidada no mercado e muitas pessoas tem dúvidas básicas quanto
ao acesso à educação gratuita ofertada pelo Instituto. Gabriel comentou que a Ascom vem, ao longo
do tempo, desenvolvendo um trabalho de construção de marketing e afirmou que a comemoração de
10 anos é um momento bem propício, pois permite fazer conhecer as histórias do IFSULDEMINAS,
apresentar a evolução da Instituição e mostrar como ela foi importante para o desenvolvimento da
região. A ideia é que as ações do Instituto em 2018 sejam todas integradas e tragam algum elemento
referente aos 10 anos. Gabriel explicou que é uma campanha a ser desenvolvida ao longo de 2018
com articulação com todos os setores do Instituto e campi, voltada a criar ações direcionadas a cada
público específico. Através dessa campanha será criado um acervo de histórias e depoimentos sobre a
nossa Instituição. Uma das ideias da campanha é lançar um concurso para que as pessoas possam
contar sua história com o IFSULDEMINAS e como o Instituto modificou a sua vida e a das pessoas
ao seu redor. Pretende-se com o concurso levantar depoimentos de alunos, ex-alunos, diretores, exreitores e os depoimentos recebidos durante toda a campanha poderão ser gerados materiais como
livro, vídeo ilustrado, conteúdo para redes sociais. Gabriel frisou que quando a comunidade
reconhece a importância do Instituto é um engajamento muito maior do que quando o próprio
instituto afirma sua importância e por isso acredita-se que o engajamento na divulgação será maior.
Carlos Gabriel comentou também que outra ação é a criação e divulgação de vídeos referentes às
ações grandes do IFSULDEMINAS, que devem ser produzidos e divulgados de março a dezembro,
com enfoque nas diferentes grandes ações do Instituto a cada mês. Pesoti apresentou um vídeo da
campanha “SEMPRE SESI SENAI” que foi a inspiração para a ideia da campanha “Nossa História é
10!” e explicou o planejamento que consiste em ações da Reitoria e Campi para colher depoimentos e
criar vídeos relatando a história de alunos e ex-alunos durante todo o ano de 2018. Gabriel afirmou
que, a partir dessa campanha, é possível extrair material para outros produtos e afirmou também que a
ASCOM está planejando novas ações que serão compartilhadas com os Campi à medida que forem
construídas. O reitor e os diretores-gerais apontaram inúmeros casos de sucesso de ex-alunos do
Instituto. Luciana Mendonça questionou se seriam utilizados depoimentos dos campi antigos e o
Carlos Gabriel reforçou que a campanha irá abranger apenas depoimentos de casos ocorridos nos
últimos 10 anos devido à data comemorativa dos 10 anos dos Institutos Federais. Bregagnoli elogiou
o planejamento da ASCOM e abriu espaço para questionamento, não havendo questionamento foi
dado prosseguimento à reunião. O reitor passou a palavra para o Diretor-Geral do Campus
Inconfidentes, Miguel Angel, que convidou a todos para participar, no dia 28 de fevereiro, da
cerimônia de comemoração ao centenário do Campus Inconfidentes. Ele convidou também para as
comemorações que ocorrem a partir do dia 24 de fevereiro, com a celebração de uma missa na parte
da manhã e acontecerá o plantio do Ypê branco. No domingo, haverá a partida amistosa de vôlei, na
parte da manhã, e futebol na parte da tarde, que serão jogados por alunos e ex-alunos. Na segunda-
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feira, haverá a apresentação do vídeo-documentário que conta com o depoimento de umas 30 pessoas
ligadas ao Instituto. Na terça-feira, haverá uma palestra com o ex-ministro do Planejamento do
Governo Fernando Henrique Cardoso, Paulo Paiva, que tem origem em Inconfidentes. No dia 28, que
é o dia do centenário, haverá uma sessão cívica especial. Bregagnoli comentou que é uma data muito
emblemática, pois o centenário do Campus Inconfidentes realmente merece reconhecimento e
comemoração. Bregagnoli solicitou ao Chefe de Gabinete, Joarle Magalhães, que encaminhe a
programação do centenário a todos os Diretores-Gerais, DEPE’s e DAP’s. O presidente passou a
palavra ao Pró-Reitor de Extensão, Cleber Ávila, para apresentação do item 6. Pauta da Proex: 06.1.
Planejamento 2018. Cleber apresentou que ainda está sendo estruturado o planejamento de 2018 e
que, como o orçamento manteve em quase 258 mil reais, será discutido na Câmara de Extensão o
repasse da verba aos campi que provavelmente vai seguir a metodologia de repasse do ano anterior,
60% na conta e 40% para atendimento. Essa distribuição sempre é definida na Câmara de Extensão e
ocorrerá na reunião do dia 28. Assim que os valores forem definidos, eles serão formalizados por
ofício. Cleber informou que está sendo discutida a parceria com o SAMU, INSS, com o pessoal para
fazer os cursos que temos realizado, além de parcerias com o pessoal do planejamento de esporte e
cultura, estágios e tudo o mais que é trabalhado nesse planejamento de 2018 e que é definido pela
Câmara de Extensão, e que tudo será comunicado oficialmente por ofício. Item 06.2. Novas
pactuações do PRONATEC. Cleber comentou que, há duas semanas, o Cleiton, coordenador do
PRONATEC, esteve em Brasília e trouxe informações que, devido ao MedioTec, o MEC analisou que
não foi uma mudança efetiva do Pronatec para Mediotec. A Fernanda, nova coordenadora, sinalizou
que será retomada as ações do Pronatec. Então, possivelmente o Pronatec terá ação ainda nesse
primeiro semestre. As ações do MedioTec iniciadas no ano passado vão continuar normalmente
enquanto houver verba disponível. Cleber comentou que a ideia é que o Pronatec vá utilizar a sobra
do Mediotec, que tem disponível 500 milhões de reais. Bregagnoli comentou que a liberação de
financeiro nos últimos seis meses foi mais constante do que havia sido nos últimos anos. Cleber
informou que a Fernanda agendou uma reunião com todos os ministérios para o dia 28 de fevereiro
para tratar das pactuações e será liberado planilha de contatos para demandar. 06.3: PNAE: editais,
cursos e eventos. Cleber comentou que tivemos a publicação e divulgação do manual do PNAE,
manual esse que foi enviado aos campi, através de ofício da SETEC enviado a todos os Institutos do
país e que enviamos mais de 1000 exemplares para toda a rede. Cleber comentou que temos algumas
demandas de oferta de cursos, sendo um curso nacional para toda a rede, similar ao que ofertamos em
2015, e que será ofertado 300 vagas para todo o país sendo distribuídas 50 vagas para cada região do
Brasil. Também, dentro desse curso PNAE será ofertado um curso para as prefeituras de 150 cidades.
A conclusão desses dois cursos deverá ocorrer no Campus Pouso Alegre com a realização de um
Seminário Nacional. Item 06.4 Sistema online de estágios. Cleber comentou que solicitou ao
servidor Alexandro, responsável pelo estágio, que elaborasse uma proposta para a redução da
utilização de papel. Cleber comentou que a TI criou uma plataforma que é a SIS Estágio, porém os
alunos continuam tendo que imprimir uma série de documentos e formulários. Ele explicou que
haverá uma reunião no dia 20 com todos os coordenadores de estágio na qual a ideia principal é a
proposta de uma plataforma digital que possa substituir o arquivo físico. A plataforma deverá
eliminar a necessidade de imprimir, enviar e escanear os documentos, possibilitando uma economia
de recursos físicos e tempo para o manuseio da documentação. Outro assunto apresentado pelo
Cleber é que foi solicitado ao servidor Alexandro a criação de um manual para os alunos e uma para o
orientador esclarecendo as atribuições de cada um. Cleber informou que está sendo criado um
calendário com a previsão de todos os maiores eventos institucionais do IFSULDEMINAS. O
objetivo do calendário é evitar a sobreposição de datas dos eventos. Encerrada a pauta da Proex, o
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presidente passou a palavra para o Pró-Reitor de Administração, Honório José, para apresentação do
item 07. Pautas da PROAD: 07.1 Orçamento 2018. Honório explicou que foi recebido, no início do
ano, o crédito cheio de 56 milhões de reais, o que não é comum de acontecer. Em contato com a SPO
(Subsecretaria de Planejamento e Orçamento), em busca de orientação de como proceder, ela orientou que
não fizesse o empenho deste orçamento total. Então, foi decidido adotar o comportamento padrão.
Item 07.2 RAP (Restos a Pagar). Honório comentou que, na Reitoria, foi adotado o procedimento
de, no dia 10 de janeiro, enviar um e-mail para todas as pró-reitorias com o RAP de cada um, 10 de
fevereiro é feito a mesma coisa, no dia 10 de março é posto à disposição dos demais, essa é uma
estratégia para evitar que ocorra o retorno da verba para o governo, o que dá a entender que o
Instituto está recebendo mais verba do que o necessário. Honório comentou que tem uma reunião
agendada do FORPLAN (Fórum de Pró-reitores de Planejamento, Administração e Desenvolvimento
Institucional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica) e que um dos assuntos a ser
discutido será o RAP (Restos a Pagar) da rede. Na Reitoria, foi determinado que o RAP tem que estar
liquidado em meados de março. Honório explicou que liquidar significa pedir o produto ou serviço,
atestar a nota e entregar no setor financeiro. Honório frisou que RAP é para começar o exercício e
não finalizar o ano. Item 07.3 Capacitação In company: Honório explicou que esse item foi um
pedido do Reitor. Ano passado, em todas as unidades sobrariam verba para capacitação porque não
executou ao longo do ano; Na reunião do CAPI, realizada em Carmo de Minas, ficou decidido
unificar o limite na Reitoria e ofertar um curso em conjunto entre Reitoria e campi. Está programado
para este ano acontecer o Encontro da Administração, no qual deve acontecer a mesma coisa, juntar o
limite e realizar o evento em conjunto. Item 07.4. Compra compartilhada entre os IF’s mineiros
(materiais de limpeza). Honório comentou que, na última reunião do Colégio de Dirigentes, ficou
acordado usar o termo de compra compartilhada entre os IF´s e já começamos a fazer isso, inclusive,
temos um caso de sucesso nas nossas unidades que é Poços de Caldas, que irá comprar mobiliário por
meio do pregão lançado pelo IFMG. Honório solicitou a todos que olhem a questão da compra
compartilhada com muita atenção porque é um projeto que visa facilitar o trabalho das equipes dos
campi. Honório apresentou um item que não foi colocado em pauta mas que é uma demanda
apresentada pelo reitor referente à possibilidade de não haver pagamento de diárias para execução de
trabalho nos campi novos. Honório explicou que conversou com o procurador, Dr. Dauri, para
consultar se mediante pagamento da refeição do servidor dentro do Instituto existe a obrigatoriedade
de pagamento de diária. Dr. Dauri disse que o pagamento pode ser suspenso mediante fornecimento
de transporte e refeição ao servidor. Honório sugeriu aguardar passar o período de eleição para
implantar a suspensão do pagamento de diárias para os campi novos. Honório explicou que neste caso
será feito um aditivo no contrato dos restaurantes universitários de todos os campi garantindo o
fornecimento de almoço para os servidores em situação de visita/trabalho no campus. O diretor
Miguel lembrou que a Resolução Nº 51/2011 trata da questão de diárias e o Reitor Marcelo sugeriu
que seja feito alteração na Resolução. Honório retornou ao item 07.1 Orçamento 2018 e apresentou
os slides com os dados orçamentários, apresentando a Matriz CONIF e a evolução de pessoal, receita
própria 250 e 280 e convênio ao longo dos anos, entre outros dados. Honório chamou a atenção para
slide do gráfico “Evolução Orçamentária – Orçamento Total e Orçamento Executado do
IFSULDEMINAS”, que demonstra claramente a evolução do Instituto durante o mandato dessa
gestão. Honório apresentou gráficos de orçamento de 2018 para cada um dos campi, menos dos
campi avançados, pois não tem UG e por isso está representado junto com o gráfico da Reitoria. O
objetivo é disponibilizar esses dados no site acrescentando uma explicação de discricionário das
ações. Dando prosseguimento à reunião, o presidente passou a palavra para o pró-reitor José Luiz,
para apresentação do item 08. Pauta da PPPI: 08.1 Mestrado Profissional Inovação e Tecnologia
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na Cafeicultura e 08.2 Mestrado Profissional em Educação em Matemática. José Luiz iniciou
informando que, no final de janeiro tivemos notícias de que os dois mestrados strictu sensu que estão
sendo tramitados na CAPES tiveram a validação técnica conferida, ou seja, foram pré-analisados os
PCN dos cursos e aprovados pela CAPES. 08.3. Mestrado Profissional em Educação Profissional,
Científica e Tecnológica José Luiz informou que esse é um programa em associação, o Instituto
Federal do Espírito Santo só centraliza as ações nele, sendo o IFSULDEMINAS um polo. O processo
seletivo do IFSULDEMINAS será realizado no mês de abril. O reitor solicitou que seja fornecido um
curso de produção de projeto voltado para educação profissional tecnológica a fim de preparar os
nossos docentes e servidores. O pró-reitor de PPPI afirmou que estamos finalizando o edital de bolsas
na FAPEMIG que rodou no ano passado, são 40 bolsas de graduação, e informou que somos o único
Instituto que conseguiu aumentar o número de bolsas da FAPEMIG. José Luiz informou que foram
recebidos mais de 100 projetos e que, possivelmente, essa semana será divulgado o resultado. 08.4
Edital Espaço Maker. Esse edital está aberto e a expectativa é que os campi recebam boas propostas.
08.5 Comitê de Ética em Pesquisa no Uso de animais. José Luiz afirmou que o Campus
Muzambinho está fazendo um planejamento referente à pesquisa no uso de animais e irá divulgar em
todos os outros campi. 08.6 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). José Luiz informou que a primeira
reunião está agendada para o dia 22 em Passos e que a Eloisa está montando um planejamento para
2018 e que também ela deve passar em todos os campi para divulgar o CEP. José explicou que os dois
comitês não se referem apenas aos projetos de pesquisa, o Comitê de Pesquisa no Uso de Animais diz
respeito a todo projeto de ensino, pesquisa e extensão que envolva a utilização de animais e que deve
ter um protocolo que ampare o pesquisador legalmente, assim como o Comitê de Ética em Pesquisa.
08.7 CEPE: criação de novos cursos de acordo protocolo 166/2016. Será convocada reunião do
CEPE para o dia 27 de fevereiro, via webconferência, para discutir uma pauta pequena que é a
criação de cinco novos cursos que estão tramitando pela antiga resolução Nº 038/2015, sendo um
curso do Campus Pouso Alegre, dois do Campus Inconfidentes, um do Campus Muzambinho e um do
Campus Poços de Caldas com a intenção de oferta para o segundo semestre de 2018, sendo que
apenas Inconfidentes tem a intenção de iniciar a oferta em 2019. Marcelo Bregagnoli apresentou o
servidor Luiz Gissoni que vai assumir o cargo de Diretor de Gestão de Pessoas a partir do dia 1º de
março no lugar da diretora Beatriz que está deixando a gestão e retorna para o Campus Passos.
Bregagnoli frisou que a Beatriz sempre foi uma defensora e que lutou pela Instituição com muita
garra e agradeceu todo o trabalho desempenhado junto à DGP. Agradeceu ao professor Bottazzini por
ter liberado o seu DAP para atuar na Reitoria e também agradeceu ao Gissoni pela disponibilidade e
prontidão. Luiz Gissoni agradeceu ao Reitor pela confiança e ao Marcelo Bottazzini pela liberação.
De antemão, Gissoni afirmou contar com a colaboração de todos para execução de um bom trabalho.
Luiz informou que ficará em posse do celular institucional que pertence à Beatriz a partir do dia 1º de
março. O reitor Marcelo Bregagnoli expôs a importância da DGP para o funcionamento do Instituto e
requisitou que seja disponibilizado um acento para a Diretoria nas reuniões do Colégio de Dirigentes,
caso todos os demais membros estejam de acordo. Todos concordaram e a partir da próxima reunião o
Colégio de Dirigentes deverá contar com a participação do Diretor de Gestão de Pessoas, a princípio
essa participação será informal e deverá sem apresentado na próxima reunião do Consup para
alteração da Resolução do Colégio de Dirigentes. João Olympio agradeceu a atuação da Beatriz na
DGP e todo o apoio e dedicação que ela teve com o IFSULDEMINAS. Encerrada a pauta da PPPI foi
dado início ao item 09. Pauta da PROEN. A pró-reitora de Ensino, Márcia Machado, cumprimentou
a todos e apresentou o Item 09.1 Plataforma Nilo Peçanha. Márcia explicou que, no dia 15 de
janeiro, o reitor encaminhou um ofício a todos os diretores para dar ciência sobre a Portaria Nº
01/2018 que trata da Plataforma Nilo Peçanha. Para poder esclarecer um pouco sobre a plataforma,
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Márcia convidou a servidora Maria Inês, Pesquisadora Institucional, para dar uma explanação sobre a
plataforma. Foi dada a palavra à servidora Maria Inês que fez uma apresentação dos slides,
explicando o funcionamento da plataforma. Ela explicou que a plataforma vem para consolidar as
informações institucionais voltadas para os indicadores acadêmicos, administrativos, de gestão de
pessoas e econômicos que já conhecemos e reunirá dados relativos ao corpo docente, discentes e
técnicos administrativos e de gastos financeiros das unidades. Essa plataforma é integrada ao
SISTEC, SIAPE e SIAFI. Maria Inês deu uma explicação rápida sobre o funcionamento da
plataforma, sobre os agentes envolvidos e as especificações das funções e perfis que deverão executar
cada etapa. Ela explicou que, após todo o processo, caberá ao reitor avaliar e fazer a validação final.
Inês explicou que a função da plataforma é nivelar os dados para monitoramento e avaliação e
colocar em evidência os indicadores dos Institutos Federais. Márcia agradeceu o engajamento dos
campi e pediu o apoio de todos porque é um trabalho muito sério e que será o raio-X dos Institutos
para a SETEC. Inês afirmou que a Plataforma é uma ferramenta de cruzamento de dados, porém
ainda tem muitas questões não esclarecidas. Márcia frisou que esse é um item constante e que deve
ser incluído no calendário anual dos campi. Item 09.2 Contratação de AEE – LEI 13.530/17 Outra
pauta da Pró-reitoria de Ensino é sobre a contratação de Atendimento Educacional Especializado para
atendimento dos alunos que demandam atenção especial. Márcia informou que tem um caso de um
aluno no Campus Três Corações que tem um laudo que declara todo um quadro muito completo e
comprova a necessidade de um AEE, pois esse aluno não consegue ter autonomia. O diretor Carlos
Henrique, do Campus Machado, declarou que tem sete casos de estudantes, o que a Márcia afirmou
que será necessária avaliação individual dos casos. Márcia informou que foi emitida uma Lei Nº 3530
no final de dezembro que dizia ser possível a contratação de profissionais para atuação como AEE,
porém até hoje nada foi liberado. A ideia é lançar um edital chamando alunos de Pedagogia para
atender as necessidades de AEE. Os Campi Muzambinho e Machado alegaram que já vem sendo
feito, mas que não é a solução para todos os casos. Marcelo Bregagnoli solicitou que todos elaborem
os projetos para suprir essa demanda e encaminhem para solicitação de bolsas como medida
emergencial. Giovani solicitou que seja elaborado um projeto via fundação para resolução de bolsas.
Ficou acordado que será criado um projeto institucional, via fundação, para provimento de bolsas
externas. A Pró-reitoria de Ensino vai liderar o projeto, que deve ser finalizado na quarta-feira de
cinzas e apresentado na quinta-feira, no dia 15/02, ao procurador Dr. Dauri para análise e parecer dele
e da Fundação antes de ser levado e apresentado ao CEPE, na reunião do dia 27 de fevereiro. Item
09.3 Edital Auxílio Estudantil – estratégias para o fortalecimento do processo e Item 09.4 Perfil
dos ingressantes e estratégias institucionais para permanência e êxito. O Edital nº 14/2018 foi
divulgado e traz uma novidade, a coordenação determinou 15 dias para análise do edital, o que irá
antecipar a condição de pagamento do ingressante antes, em junho. Foi solicitado um levantamento
da capacidade de análise dos campi diante de afastamentos e licenças dos servidores de Assistência
Social. A resposta obtida foi que o Campus Poços de Caldas não tem capacidade nenhuma de análise
visto que o Assistente Social está de licença médica sem previsão de retorno, os Campi Machado e
Muzambinho que tinham dois assistentes sociais estão agora com o atendimento de um apenas e, por
isso, não tem capacidade de atender a demanda completamente. O Campus Inconfidentes sinalizou
que, caso a Aline não retorne logo da cirurgia a que será submetida, eles também precisarão de ajuda.
A solução pensada pela Márcia e pelo Giovane foi que as assistentes sociais desenvolvam parte das
análises durante o período normal de trabalho e o restante em horas extras que seriam pagas por
encargo de curso e concurso. A solução está sendo colocada em apreciação, caso aceita será
apresentada aos assistentes sociais. Márcia frisou que o edital de auxílio estudantil não é da
assistência social, e sim institucional e precisa de apoio para divulgação e orientação dos alunos em
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relação à montagem da documentação necessária para a solicitação do auxílio. Bregagnoli comentou
que havia a intenção de contratação de mão de obra externa para fazer as análises da documentação,
porém a legislação não permite. Márcia comentou que temos muitos alunos que são beneficiários do
auxílio e muitos outros que podem e precisam se beneficiar para se manter nos estudos. Ela frisou que
o auxílio tem contribuído para os índices de permanência e êxito. Márcia comentou que nossos
índices de atendimento ainda são muito baixos e alertou que sentiremos o impacto dos alunos
ingressantes por cotas, que demandará uma intensificação dos nossos trabalhos para dar suporte
pedagógico e financeiro a estes estudantes. O reitor lembrou que conforme levantamento no site da
Reitoria, o Edital de Auxílio Estudantil é a terceira aba mais acessada. Márcia passou a palavra para o
Diretor de Educação a Distância, Giovane José, para apresentar os próximos itens de pauta da
PROEN. Item 09.6 Credenciamento UAB. Giovane comentou que o IFSULDEMINAS foi
credenciado na UAB (Universidade Aberta do Brasil) para a oferta do curso a distância de pedagogia
e aderir aos cursos em rede, graduação e pós-graduação. Giovane comentou que haverá um edital
para oferta de curso. Marcelo Bregagnoli comentou que, no ano passado, a UAB teve muito problema
para liberação de recurso e solicitou muita cautela, pois outros institutos tiveram que tirar recurso
próprio para bancar o programa. Giovane comentou que, se formos ofertar o curso de pedagogia EaD,
esse será um trabalho mais específico para os DDEs e DEPEs. Item 09.5 MedioTec – ações de
saneamento. Giovane comentou que a Jane foi convocada para participar da reunião do Mediotec
nos dias 20 a 22 em Brasília para tratar de um projeto que é uma parceria com a DTIC da UFLA
(Universidade Federal de Lavras), projeto barato, que ficou em 58 mil reais para elaboração de uma
ferramenta pedagógica com base de dados. A ideia é a utilização da ferramenta por todos os campi. A
ferramenta mostra onde temos alunos no mundo todo e as salas mais acessadas, além de mostrar a
estatística de acesso às monitorias e a interação dos tutores com alunos. Essa ferramenta foi criada
para medir a atuação dos monitores e servir como base para tomada de decisão em relação aos cursos
de EaD. Giovane comentou que a ferramenta está sendo desenvolvida para cada curso. Marcelo
Bregagnoli sugeriu que o aplicativo pudesse gerar dados para montagem de relatório geral da
Reitoria, campus, curso, sala e demais dados. Está sendo desenvolvido o módulo gestão. Giovane
comentou sobre algumas mudanças na SETEC que ainda conta com a direção da Maria das Graças,
mas que agora recrutou o Leandro para ajudar na organização da secretaria. Leandro solicitou que
seja finalizado o TED que já havia sido feito, o que o Honório completou dizendo que é necessário
prestar contas desse TED. Giovane solicitou em caráter de urgência o planejamento, ate o dia 14 de
fevereiro, das bolsas dos internos, externos e gastos no exercício de 2018 para que seja feito o
planejamento a ser protocolado na SETEC no dia 20 de fevereiro. Giovane afirmou que, no dia 17,
será o dia de confirmação de frequência dos alunos e, após isso, será dado como aluno desistente e no
dia 5 de março será feita a extração. Outro assunto apresentado pelo Giovane é sobre a auditoria in
loco que tem sido executada pela Advocacia-Geral da União - AGU nos institutos, com duração de 2
ou 3 semanas, referente às questões de EaD. Diante dessa possibilidade de auditoria, Giovane
solicitou a todos os campi que organizem a documentação de 2013 a 2017 pois as solicitações são
variadas. Giovane pediu permissão para adicionar um item de pauta referente ao processo eleitoral e a
solicitação foi aceita. Giovane comentou que vai ser enviado, hoje, ofício para os gabinetes
recomendado que as mesmas pessoas e locais que receberam as inscrições das cédulas recebam
também os registros de candidatura, que devem ser conferidos com o check-list no ato da entrega e
informado ao candidato se a documentação está completa ou não. A documentação deve ser
protocolada e lacrada para ser entregue à comissão eleitoral. Giovane informou que o fechamento das
candidaturas será no dia 9, às 16:30, e que é necessário o agendamento de uma reunião com as
Comissões Eleitorais Locais para orientações. O diretor Carlos Henrique sugeriu que a reunião seja
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realizada na segunda-feira, pós carnaval. Honório sugeriu que seja uma reunião presencial, na
Reitoria, e que as comissões levem os envelopes lacrados com as candidaturas. A proposta é que a
lista de candidatos seja publicada na segunda-feira após a reunião. Para segurança do processo
eleitoral, Honório sugeriu uma série de procedimentos a serem adotados para garantir a integridade
do processo de candidatura. A proposta é que seja feita a conferência da documentação, colocação do
documento no envelope com lacre e entrega do documento de comprovação de candidatura devendo
o candidato ficar em pose de um comprovante de candidatura com o número do lacre de seu envelope
que deve ser transportado e aberto na reunião da Comissão no dia 19/02, na Reitoria. Encerrada a
pauta da PROEN, foi dada a palavra ao pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Flávio
Calheiros, para apresentar o item 10.Pauta da PRODI: Flávio comentou que foi incluído na última
reunião de equipe a discussão a respeito do processo seletivo de professores substitutos. A ideia é
conferir mais agilidade ao processo de contratação de professor substituto, pois estamos encontrando
dificuldade em encontrar docente na lista de 04 anos. A ideia é alterar os editais mudando o prazo de
validade do edital de um ano com possibilidade de prorrogar por mais um ano, somente para seleção
de professor substituto. Para docente efetivo o edital continuará com validade de 02 anos podendo ser
prorrogado por mais 02 anos. A alteração no edital de docente substituto foi aprovada. Item 10.1
Relatório de Gestão. Flávio comentou que o prazo limite para envio das informações pelos Campi
para o Gustavo é até o dia 08 de fevereiro, ou seja, até o final da semana pois o Gustavo já está
trabalhando na elaboração do material. Flávio informou que foram emitidas duas Decisões
Normativas Nº 161/2017 e Nº 163/2017 que foram tratadas na reunião de dezembro, quando o Flávio
comentou que o Instituto poderia ser uma das instituições auditadas, porém foi isentado da auditoria
pela Decisão Normativa Nº163/2017. Entretanto, ele afirmou que ainda estamos aguardando a
emissão da última portaria referente à elaboração do Relatório de Gestão, portaria que vem com as
instruções definitivas de publicação do relatório. Normalmente essa portaria de instrução é feita em
meados de janeiro, ou seja, estamos com mais de 15 dias de atraso. As informações e orientações
solicitadas e repassadas aos campi são prévias e pode ser que sofra alguma alteração em função da
publicação da portaria de orientações definitivas. Flávio comentou que, no dia 30 de janeiro, foi
encaminhado aos representantes de cada campus um e-mail perguntando se estava tudo certo com a
coleta de informações, se havia alguma dificuldade e a reitoria poderia ajudar em algo, porém não
obteve respostas. Flávio comentou que o Campus Pouso Alegre já encaminhou totalmente as
informações e que o Campus Poços de Caldas também enviou, porém foi retornada para correção e
que os outros campi ainda precisam enviar. Flávio afirmou que, neste ano, estamos tendo um desafio
a mais, conforme foi apresentado mais cedo pela Maria Inês que é a utilização da Plataforma Nilo
Peçanha. Todos os dados de uma parte do relatório que são extraídos pelo SISTEC, SIAFI e SIAPE
passam primeiro pela plataforma onde são detectadas as informações, são identificadas
inconsistências e devolvidas à Instituição para correção e essas informações vão ser publicadas
apenas no dia 15 de março, conforme a Inês apresentou. O Relatório de Gestão tem que ser inserido
na plataforma do e-Contas até o dia 31 de março, então temos do dia 15 ao 31 para obter a aprovação
do relatório e será necessário uma Resolução Ad referendum para aprovação do Relatório de Gestão
antes de sua inserção na plataforma. Flávio comentou que a data para envio das informações é ate o
dia 08 de fevereiro e que a partir do material montado ele será passado à Revisora de Texto,
Monalisa, para que faça a revisão do Relatório de Gestão. 10.2 Resultados do Vestibular 2018/1 e
Sisu; Flávio entregou a todos um esquema de cada campus referente a dados do vestibular para se
pensar quais ações podem ser feitas em cada campus. Flávio comentou que ainda não foi feita a
análise geográfica dos candidatos do Sisu. Flávio demonstrou que a efetivação dos candidatos do Sisu
é muito pequena em comparação com o número em relação ao processo de vestibular. Embora a
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procura seja alta, a efetivação de matrícula no Sisu está abaixo dos 20%. Outro dado apontado pelo
Flávio foi o número de inscritos no vestibular do ano de 2017, que foi de 12.267, porém em 2018 foi
de 10.096, ou seja, houve uma redução de procura no nosso vestibular de aproximadamente 18%.
Esse número é bastante preocupante pois havia uma previsão de crescimento dos números e ocorreu o
contrário. Ficou evidente que é necessário analisar os números apresentados e pensar em melhorias e
criações de ações específicas. O reitor Marcelo chamou a atenção pois o número de inscritos serve de
indicador para SETEC. O professor Flávio comentou que acredita que o indicador do número de
inscritos é resultado de uma conjuntura nacional, pois o número de acessos no site aumentou porém
ocorreu redução no número de inscrições efetivas no vestibular, o que evidencia a crise financeira
atual. O professor José Luiz também opinou que outro fator que influência é a questão de maior
disponibilidade de cursos, a baixo custo, de EaD que permite ao aluno uma maior flexibilização de
horário para poder trabalhar e estudar. Flávio comentou que é necessário se debruçar sobre os dados e
pensar em meios de alcançar o aluno. O diretor Thiago Caproni sugeriu pedir à DTIC que rasteie o
IPI dos acessos para analisar qual a região está tendo mais acessos efetivos para direcionar a criação
de estratégias para alcançar o público. Flávio comentou que a planilha entregue aos diretores mostra a
incidência do campus na região e chamou a atenção para o fato do Campus Poços de Caldas ter uma
menor incidência regional atingindo uma região muito pequena ao redor da cidade. Esse é um fator
que deve ser analisado a fim de desenvolver estratégias para atrair alunos de municípios da região. O
diretor-geral do Campus Três Corações, Francisco, perguntou se existe alguma Lei Estadual em
Minas Gerais para redução do preço de passagens para estudante, e apontou que este é um fator que
interfere diretamente no número de alunos das cidades vizinhas terem acesso ao Instituto. Francisco
sugeriu articulação com as prefeituras dos municípios da região para a logística do transporte dos
alunos. Bregagnoli sugeriu que seja feito um estudo e análise da disponibilização de transporte dos
outros municípios e o impacto disso na educação e desenvolvimento regional. Este estudo deve ser
apresentado ao governador juntamente com uma solicitação de redução de passagens para estudante,
pois esse é um fator que interfere diretamente no número de inscritos no vestibular, matrículas nos
cursos e taxa de êxito e permanência do aluno na instituição. O reitor afirmou que foi enviado o PLS,
que o projeto de Sustentabilidade que o campus montar a Reitoria vai entrar com algum valor para a
realização do projeto em contrapartida, pois é uma ação que tem dado muita visibilidade ao
IFSULDEMINAS. José Luiz entregou a todos um catálogo de pesquisador, que é uma ação da PróReitoria de PPI para conhecimento de todos. A ideia é fazer um ebook e um aplicativo deste catálogo.
José Luiz explicou que é uma ideia do reitor de transformar o catálogo em dispositivo digital e que já
foi contatada a DTIC para transformar os catálogos em aplicativos, o que será bem interessante e de
fácil acesso aos docentes e discentes. Flávio retomou a palavra para apresentar o último Item 10.3
Situação dos Projetos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP). Ele apresentou o
relatório do corpo de bombeiros, principalmente dos que estão sendo feitos pela empresa Alender.
Apresentou também informações dos projetos de outros campi. Ele afirmou que os relatórios de
Poços de Caldas e de Passos estão prontos para licitar. O relatório de Pouso Alegre está em
andamento no Corpo de Bombeiros e que vem sendo alvo de solicitações frequentes. O Reitor pediu a
todos que acompanhem a documentação e levem a sério as exigências apontadas no relatório, pois
precisamos sempre zelar pela segurança. Flávio comentou que ainda existe uma sobra de R$7.500,00
na empresa Alender e a ideia é incorporar em Carmo de Minas para fazer o levantamento topográfico
do Campus Carmo de Minas. Todos concordaram. O diretor do Campus Inconfidentes, Miguel,
comentou que o campus está respondendo o processo referente à acessibilidade e que o Ministério
Público deu o prazo até o dia 09 de fevereiro, sexta-feira, para o campus apresentar o orçamento e
planejamento, caso não seja entregue, será multado. Miguel comentou que foi solicitado também a
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entrega de um laudo técnico do engenheiro. Cleber sugeriu ao diretor Miguel levar toda a
documentação referente ao assunto para que o Dr. Dauri possa analisar e emitir parece de defesa.
Bregagnoli sugeriu que o Miguel procure o engenheiro Damon para acompanhá-lo em conversa com
o Dr. Dauri. Encerrada a pauta da PRODI, o reitor abriu espaço para outros pronunciamentos. A
diretora substituta do Campus Muzambinho, Luciana, apresentou o pedido do Campus Muzambinho
de voltar o processo de análise da documentação das cotas ao que era antes, que a análise seja
realizada mediante inscrição do estudante e não no ato da matrícula, pois o campus teve uma
demanda muito grande no vestibular e que, devido a uma série de processos que ocorrem no dia da
matrícula, não julga viável acrescentar a análise da documentação para esse momento. Flávio
comentou que o pedido deve ser levado à COPESE e explicou que quando era feito do modo antigo
eram feitas muitas análises desnecessárias de processos, o que gerava um desperdício da força de
trabalho. Com a alteração do procedimento, passou a ser analisado apenas a documentação de alunos
aprovados. Outro ponto levantado pela Luciana é a questão da chamada do vestibular que agora não
ocorre a chamada pública como antes, sendo agora o processo muito oneroso porque depende de um
calendário com a possibilidade de completar a turma quando estiver no limite das faltas para que o
aluno seja reprovado. Flávio agradeceu as ponderações e afirmou que será repassado à COPESE para
serem analisadas. Item 09. Expediente. O reitor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e
declarou
encerrada
a
reunião
às
treze
horas
e
quarenta
e
seis.
Eu,
__________________________Paloma Oliveira Milagres, lavrei a presente Ata, que após apreciação
será assinada por todos. Pouso Alegre, seis de fevereiro de dois mil e dezoito.
Marcelo Bregagnoli

_______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato

_______________________________

Cleber Ávila Barbosa

_______________________________

Flávio Henrique Calheiros Casimiro

_______________________________

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

_______________________________

Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça

_______________________________

Marcelo Carvalho Bottazzini

_______________________________

Márcia Rodrigues Machado

_______________________________

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino

_______________________________

Thiago Caproni Tavares

_______________________________

