MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Avenida Vicente Simões 1111. Bairro Nova Pouso Alegre – 37553-465 - Pouso Alegre/MG
Fone: (35) 3449-6150/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata da 71ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 26 de abril de 2018.
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Aos vinte e seis dias de abril, do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta e dois minutos,
na sala de videoconferência do Campus Avançado Três Corações, sob a presidência do reitor,
professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a septuagésima primeira reunião do Colégio de Dirigentes,
a vigésima sétima da gestão, estando presentes: 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, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, Marcelo Carvalho Bottazzini, Márcia Rodrigues Machado,
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino e Thiago Caproni Tavares. A pauta foi encaminhada
antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado, sendo: 01. Palavra do presidente. 02.
Capacitação de novos gestores IFSULDEMINAS. 03. Pagamento de diárias em viagem aos campi
novos. 04. Saúde nos campi: protocolos de atendimento. 05. Pautas PROAD: 05.1 E-mail setorial
contábil MEC para Coordenação de Contabilidade; 05.2 Alimentação nas unidades; 05.3 Transição da
gestão nas unidades e PLOA 2019; 05.4 Estimativa de receita orçamentária – Portaria SPF/MG
1472/18; 05.5 Prestação de contas Recurso do PNAE em 2017; 05.6 Prestação de contas dos TED’s.
06. Pauta PROEX: 06.1 Distribuição de Recursos PNAE 2018 pelo FNDE; 06.2 Intercâmbio de férias
– IFGoiano; 06.3 Seminário Nacional de Aquisição de Alimentos – Rede Federal. 07. Pauta PROEN:
07.1 PEIA – Programa de Estatísitcas, Indicadores e Informações Acadêmicas; 07.2 1º Dia Escolar
2018; 07.3 Rede e-Tec Brasil: Informativos dos TEDs das pactuações. 08. Pauta da DGP: 08.1
Reestruturação da DGP; 08.2 Reunião das Comissões de Saúde e Qualidade de Vida e COMSSEG;
08.3. ENAP em Rede – Curso Elaboração de Termos de Referência. 08.4 Pontos sem homologação.
08.5 Automatização de tolerâncias no registro de ponto. 08.6 Afastamento parcial. 09. Pauta da
PRODI: 09.1 Reformulação da Coordenação de Ingresso; 09.2 Projeto de mobilidade estudantil
nacional. 10. Pauta PPPI: 10.1 CEP – palestra nos campi e necessidade de tramitação dos projetos;
10.2 Curso de redação científica; 10.3 Mestrados profissionais. 11. Expediente. Conforme item 01.
Palavra do Presidente: O presidente Marcelo Bregagnoli iniciou a reunião agradecendo a todos pela
presença e agradecendo ao Diretor Francisco Vitor pela recepção. Aprovação da Atas: As atas 69ª e
70ª das reuniões do colégio de dirigentes ocorridas nos dias seis de fevereiro e vinte e três de março
de 2018, respectivamente, foram aprovadas e assinadas. Marcelo agradeceu a todos pelo pleito para
os cargos de Reitor e Diretor-Geral dos campi que aconteceu e, em especial, ao Honório e Giovane
pela excelente condução da Comissão Eleitoral Central e de todo o processo eleitoral, que tem sido
exemplo na rede federal de educação do país. O reitor comentou que será necessário agendar uma
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reunião do Colégio de Dirigentes para o mês de maio, possivelmente entre os dias 14 e 19, e sugeriu
que os novos diretores eleitos sejam convidados para participarem da próxima reunião, uma vez que
as decisões tomadas agora terão implicações futuras, como exemplo as decisões da PLOA (Projeto de
Lei Orçamentária Anual). Todos os presentes concordaram com as presenças dos novos diretores
eleitos: Mariana Felicetti Rezende, Luiz Flávio Reis Fernandes e Renato Aparecido de Souza.
Marcelo comentou sobre a utilização da Plataforma Nilo Peçanha, que tem se mostrado uma
ferramenta bastante utilizada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC e
solicitou que todos os campi a alimentem cuidadosamente e comentou também que, embora a
princípio fosse pensado que a utilização da plataforma seria mais voltada ao aspecto educacional, é
possível que ela seja utilizada para o aspecto orçamentário. O presidente informou que estamos na
fase final para obtenção de um Data Center no valor aproximado de um milhão de reais. Bregagnoli
comentou que, conforme afirmou o Diretor de Tecnologia da Informação Gabriel Maduro, o Data
Center não será suficiente para atender toda a demanda do Instituto uma vez que não possibilitará a
parte de Backup e da Nuvem, mas atenderá uma parte importante da demanda de TI, que é aumentar
a potencialidade das plataformas de EaD e do SUAP. Flávio afirmou que já ouve a liberação do TED
e que no momento estamos aguardando a conclusão do processo de licitação. O presidente Marcelo
comentou que o IFSULDEMINAS conseguiu liderar três atas de grandes processos nacionais, são
elas: 1) Para aquisição do Biodigestor; 2) Continuidade das Placas Fotovoltaicas dos telhados solares
e 3) Processo Nacional de Vigilância e Portaria. Espera-se que esses processos tragam mais
visibilidade e, possivelmente, alguma verba para o nosso Instituto. Bregagnoli explicou que o
processo das Placas Fotovoltaicas é diferente do anterior, pois o anterior foi para obtenção de usina
em módulo de 70 quilowatts, o processo atual é para aquisição de módulos de 15 kilowatts e caso os
campi tenham verba para adquirir módulos eles poderão aumentar a capacidade de geração de energia
solar. O reitor comentou que uma ação que será tratada na pauta da PRODI é sobre a elaboração do
Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI que é realmente necessário ser desenvolvido este ano e
que para sua elaboração será montada uma comissão. Bregagnoli chamou a atenção para a pauta da
PROAD que é referente ao RAP – Restos a Pagar, e alertou que precisamos resolver as pendências de
TED´s. O presidente comentou da possibilidade de obtenção de oito vagas de docentes para
atendimento do AEE – Atendimento Educacional Especializado. Comentou também que no Instituto
Federal do Sul de Minas, quase que a totalidade dos docentes são DE (Dedicação Exclusiva) e que a
solicitação agora é de liberação de vagas. Luiz Gissoni comentou que os campi precisam enviar
justificativas para as solicitações de liberação de vagas para contratação de docentes e servidores. O
Reitor comentou que, como havia sido encaminhado, deverá ocorrer uma reorganização dos Institutos
Federais que não deve atingir o IFSULDEMINAS diretamente porque parte de algumas funções que
poderiam ser direcionadas ao nosso Instituto podem ser direcionadas para as novas unidades da rede,
porém, existe também a possibilidade de que ocorra uma divisão das unidades do CEFET e que, caso
ocorra, as unidades de Varginha e de Nepomuceno poderão ser integradas ao IFSULDEMINAS. Ele
disse também que se o CEFET abrir mão de quatro ou cinco unidades, essas unidades poderão vir a se
tornar Universidade Tecnológica. Marcelo comentou que o exemplo nacional de Instituto Federal é o
estado de Minas Gerais e comentou também sobre a reorganização proposta que apresenta as
unidades Carmo de Minas e Três Corações com status de Campus. Dando prosseguimento à reunião
Bregagnoli afirmou que este ano o IFSULDEMINAS vai tentar trabalhar com a questão da captação
de água como pauta de sustentabilidade, e explicou que a ideia é abrir uma ata com três capacidades
de caixa d’água e que trabalharemos com a ideia de contrapartida de uma unidade de caixa d’água
para cada caixa d’água comprada pelo Campus. Outro assunto que será tratado na reunião de hoje é a
questão da bolsa alimentação. O servidor Lindolfo já está trabalhando com o edital da bolsa
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alimentação, que não é ligada à questão do auxílio estudantil possibilitando a contrapartida por parte
do aluno e explicou que a ideia é que o aluno obtenha a bolsa alimentação mediante trabalhos
prestados para o campus, trabalho esse que deverá ter uma carga horária estipulada de acordo com o
número de refeições mensal demandado pelo aluno. Isso vai gerar uma redução no valor destinado
para bolsas de estágio. Item 02. Capacitação de novos gestores IFSULDEMINAS. O reitor
comentou que encaminhou uma programação da capacitação que será ofertada à nova gestão na
próxima quinta-feira, dia 03 de maio, e convidou a quem quiser participar para estar presente. 03.
Pagamento de diárias em viagem aos campi novos. O presidente comentou que esse item será
tratado dentro da pauta da PROAD, no item 05.2 Alimentação nas unidades. 04. Saúde nos campi:
protocolos de atendimento. Essa questão foi levantada na reunião de equipe pelo servidor Lindolfo.
O professor Miguel, diretor-geral do Campus Inconfidentes, comentou que no Campus existem
alguns casos problemáticos relacionados à saúde. Existem muitos servidores que vêm apresentando
algum tipo de problema de saúde e está sendo percebida a necessidade de um setor que atenda e
auxilie os servidores requerentes de atendimento de saúde. Existe também um caso de servidor que
está sendo pedido perícia médico psiquiátrica. O pedido é que a Reitoria possa auxiliar no caso. A
sugestão é a exigência de um quadro multifuncional para cuidar da qualidade de vida e saúde do
servidor. O diretor-geral do Campus Passos, João Paulo, afirmou que tem dentistas e enfermaria que
prestam atendimento a estudantes e servidores. Joarle completou que a questão levantada é que os
enfermeiros estão se recusando a prestar atendimento aos alunos e estes estão sendo levados ao
pronto socorro. Carlos Henrique comentou que os profissionais da área de enfermagem não podem
medicar, o que dificulta a situação, e Marcelo Bottazzini acrescentou que a questão da saúde é
bastante complicada, pois existe uma série de normas e leis para regulamentar e/ou liberar
atendimento. A Pró-Reitora de Ensino, Márcia Machado, entrou em contato com o servidor Lindolfo
que explicou que o atendimento à saúde só pode ocorrer mediante a existência de um protocolo de
atendimento, dessa forma a proposta é a criação de um Protocolo de Atendimento Institucional que
contará com a ajuda da enfermeira do Campus Inconfidentes. Lindolfo comentou que deverá ocorrer
uma reunião com todas as enfermeiras dos campi para institucionalizar o protocolo, levando em conta
as especificidades de cada unidade. Dando prosseguimento à reunião, o presidente Marcelo passou a
palavra ao Pró-Reitor de Administração, Honório José, para apresentação do item 05. Pautas
PROAD: 05.1 E-mail setorial contábil MEC para Coordenação de Contabilidade; Honório
comentou sobre um e-mail recebido da SPO (Subsecretaria de Planejamento e Orçamento) do MEC
elogiando a atuação do setor de Contabilidade do IFSULDEMINAS. O reitor Bregagnoli lembrou
que é a segunda vez que o nosso instituto é elogiado pelo MEC, inclusive tendo recebido uma
premiação e certificado de melhor instituição em termos contábeis entre as 140 unidades. Honório
pediu aos Diretores que levem esse elogio e agradecimento a todos os contadores e setores
responsáveis pela contabilidade dos campi. 05.2 Alimentação nas unidades; Honório comentou que
foi discutido em fevereiro a questão aqui apresentada. O reitor solicitou que fosse analisada a
possibilidade de que o instituto arcasse com as despesas de alimentação do servidor em dia de viagem
sem necessidade de pernoite. Honório afirmou que foi feito um levantamento referente aos valores
pagos de meia diária aos servidores e um comparativo com o valor de refeição fornecida por pessoa, e
que ficou muito evidente a economia gerada pelo não pagamento de meia diária para viagens aos
campi. A proposta é que o transporte e alimentação dos servidores passem a ser fornecidos pelo
IFSULDEMINAS dispensando a disponibilização de meia diária ao servidor que estará a trabalho em
alguma unidade que não a sua de origem. Honório explicou que solicitou ao servidor do gabinete
Diego Matos, principal responsável pelo Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP, que
fizesse um levantamento dos gastos com diárias correspondentes à Reitoria no ano de 2017, o que
3
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apontou um gasto de diárias nacionais no valor de mais de trinta mil reais sendo que o valor de R$
15.590,01 foi gasto com a concessão de meia diária aos servidores (108 meia-diárias). Honório
comentou que foi feito um memorando apresentando esses dados e, com a sugestão de suspensão de
concessão de diárias no caso de meias diárias, mediante o fornecimento de transporte e alimentação
ao servidor, e apresentado ao procurador, Dr. Dauri, que emitiu parecer favorável à adoção dessa
prática. Honório chamou a atenção para o fato de que o valor economizado corresponde à metade do
valor do PIQ disponível para a Reitoria, que este ano é de 30 mil reais. Honório explicou também que
foi questionado ao Procurador se seria possível a utilização dos contratos já existentes para
alimentação nos campi visto que é voltado para o atendimento de alunos, o que o procurador
respondeu de forma positiva, uma vez que não ocorre prejuízo. Honório apresentou que a proposta,
então, é para que qualquer tipo de viagem (seja ela para reunião, evento, supervisão de obras, cursos
entre outros motivos), que não exija pernoite, seja feita sem o pagamento de meia diária. Todos os
presentes concordaram. Haverá um ajuste nos contratos e o valor desse ajuste deverá ser diluído entre
todas as unidades. Honório alertou que é necessário que a empresa fornecedora de alimentação seja
informada de qualquer alteração da demanda cotidiana para que possam se programar para atender a
demanda. O Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Gissoni, perguntou se o servidor quando pernoitar
tem direito a alimentação no campus e Honório respondeu que o servidor deverá pagar pela refeição
pois está a trabalho mediante diária e solicitou que os campi acompanhem essa questão. O DiretorGeral do Campus Poços de Caldas, Thiago Caproni, sugeriu a criação de um controle de fluxo de
reunião para facilitar o controle. O Diretor-Geral do Campus Machado, Carlos Henrique, sugeriu uma
lista no restaurante para que fosse assinada pelos servidores para que no final do mês seja apresentada
na PROAD para pagamento dos almoços. O Diretor-Geral do Campus Avançado Três Corações,
Francisco Vitor, sugeriu que seja montado um fluxo de rodízio das reuniões, assim cada campus arca
com as despesas do almoço quando ocorrer a reunião em sua sede. O reitor sugeriu centralizar o
controle no DAP que deverá determinar como será o controle. O chefe de gabinete, Joarle Magalhães,
questionou qual será o procedimento adotado para as reuniões que serão realizadas na Reitoria e a
decisão é que os servidores almocem no restaurante do Campus Pouso Alegre. Ficou acordado, então,
que não haverá mais concessão de meia diária para servidores que farão viagens para os campi do
IFSULDEMINAS mediante provimento de veículo para transporte e alimentação. Ficou acordado
também que haverá rodízio do fluxo das reuniões e que a unidade sede da reunião será responsável
por fornecer a alimentação. A figura do DAP vai centralizar os ajustes para o almoço, portanto, toda
reunião deverá ser avisada ao DAP para providenciar o almoço e liberar os tickets para o responsável
pela reunião. A decisão passará a valer a partir do dia 02 de maio de 2018. O Diretor-Geral do
Campus Pouso Alegre, Marcelo Bottazzini, sugeriu que fosse emitido Portaria porém os demais não
concordaram. Ficou acordado, então, que os chefes imediatos deverão avisar suas equipes que a partir
do dia 02 de maio estão garantidos a alimentação e o transporte dos servidores para outros campi e/ou
reitoria. 05.3 Transição da gestão nas unidades e PLOA 2019; Honório explicou que é obrigação
enquanto gestor garantir que os novos diretores tenham direito de opinar nas decisões que afetarão o
próximo ano. Nesse caso, a PLOA vai ser feito com a nova gestão. 05.4 Estimativa de receita
orçamentária – Portaria SPF/MG 1472/18; Honório informou que existe um prazo - início de
junho - para conclusão da Estimativa de Receita Orçamentária e, portanto, é possível que seja feita
sem a participação dos novos gestores. 05.5 Prestação de contas Recurso do PNAE em 2017; O
Pró-Reitor de Administração afirmou que apenas o Campus Machado tem enviado a prestação de
contas referente ao Recurso do PNAE para a Reitoria e que, a partir de hoje, vai ser cobrado de todos
os campi que enviem o documento à PROAD. Honório comentou que as Prestações de Contas devem
conter dados como Nota de Empenho, Ordem Bancária de pagamento, Documento de Liquidação e
4
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Justificativa de Execução, explicando o jeito como se executou e se realmente comprou do agricultor
familiar. Ele se comprometeu em enviar um modelo do documento para todos os DAP’s. Cleber
comentou que as prefeituras e o Estado tem os Conselhos de Alimentação Escolar - CAE que são
responsáveis por fazer a gestão, mas, no nosso caso, temos o relatório de gestão para a prestação de
contas à Controladoria-Geral da União (CGU). Cleber comentou que, conforme opinião do servidor
Rogério, instrutor do PNAE, é importante fazer a prestação de contas desse recurso, que é um recurso
extra, como forma de respaldo. Ficou combinado que o Honório vai encaminhar um modelo do
processo para todos os DAP’s, uma vez que essa será a primeira vez que os campi fornecerão essas
informações. 05.6 Prestação de contas dos TED’s. Honório explicou que o objetivo é uma mudança
da dinâmica como acontecia até hoje. Em 2016 foi retirado o acesso de todos para solicitação de TED
com o objetivo de melhor controle dos TED’s solicitados. Ele avisou que, a partir de hoje, haverá
mudança na dinâmica, iniciando por uma solicitação de cancelamento de todos os empenhos
atrasados, pois se não foi utilizado até agora é porque não era necessário e o resto é a dinâmica de
controle de todos os TED’s, com a participação da PROAD, que não serão mais liberados de uma vez
em sua totalidade, mas sim liberados conforme for surgindo a demanda. Honório explicou que essa
medida é para evitar a geração de Restos a Pagar. Encerrada a pauta da PROAD, o Presidente passou
a palavra para o Pró-Reitor de Extensão, professor Cleber que apresentou o item 06. Pauta PROEX:
06.1 Distribuição de Recursos PNAE 2018 pelo FNDE; Cleber apresentou os dados da distribuição
de recursos PNAE 2018, os TED’s que foram quase 700 mil reais, sendo R$91.000,00 para Pouso
Alegre, R$53.000,00 para Poços de Caldas, R$61.000,00 para Passos, R$121.000,00 para Machado,
R$115.000,00 para Inconfidentes, R$172.000,00 para Muzambinho, R$44.000,00 para Três Corações
e R$20.000,00 para Carmo de Minas. Cleber comentou que, em virtude do TED que foi aprovado na
SETEC, foram disponibilizados bolsistas para todos os campi. Comentou também que a demanda foi
baixa e sugeriu colocar mais dois alunos, nível superior ou médio, de cada campus como bolsista e
seguir a mesma seleção que foi feita para auxiliar o PNAE. Ele explicou que a intenção é distribuir de
forma linear o recurso da rubrica de bolsas. Item 06.2 Intercâmbio de férias – IFGoiano; O próreitor Cleber comentou que foi realizado o intercâmbio entre alunos do IFSULDEMINAS e do
IFGoiano no ano passado e que o IFGoiano já sinalizou interesse em realizá-lo novamente este ano,
no mês de julho. Cada um dos campi pré – Inconfidentes, Machado e Muzambinho – deverá receber
dez alunos e o IFSULDEMINAS deve enviar trinta alunos para o IFGoiano. O diretor-geral do
Campus Inconfidentes, Miguel Angel, comentou que, no ano passado, foram enviados alunos do
curso técnico mas receberam alunos do curso de graduação, e solicitou melhores informações sobre o
perfil dos alunos que participarão do intercâmbio para um melhor planejamento das atividades. O
reitor Marcelo pediu permissão para apresentar um novo assunto, que de certa forma é ligado ao
intercâmbio, que é a questão do alojamento. Bregagnoli comentou da importância de disponibilizar
ao menos uma sala de alojamento em cada uma das unidades, pois a existência dessa sala cria novas
possibilidades para a realização de intercâmbio com outras instituições e, até mesmo, dentro das
unidades do IFSULDEMINAS. O reitor disse que o pró-reitor Flávio finalizou com o pessoal a
questão da Mobilidade Nacional, proposta que será levada ao CONIF e comentou que foi criado na
Reitoria um alojamento para os motoristas e que a criação desse espaço já sinalizou novas
possibilidades como o recebimento de algum visitante, estagiário, servidor visitante ou algum outro
colaborador que possa vir de fora. Item 06.3 Seminário Nacional de Aquisição de Alimentos –
Rede Federal. Bregagnoli comentou que o item é bastante importante por tratar de desenvolvimento
regional sustentável e solicitou apoio dos diretores e campi para a realização do Seminário Nacional.
O pró-reitor Cleber informou que solicitou apoio logístico da PROAD e dos campi para apoio
logístico. Ele comentou que o Campus Pouso Alegre tem disponibilidade para atender 200 pessoas
5
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para evento, porém no primeiro dia de inscrição (ontem) obtivemos 100 inscrições e a inscrição ficará
aberta durante uma semana. Os diretores sugeriram que seja limitado o número de vagas para
participação no evento, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de maio. O reitor Marcelo sugeriu realizar a
Reunião do Colégio de Dirigentes no dia 15 de maio, na parte da tarde, assim todos os diretores
podem participar da abertura do Seminário Nacional de Aquisição de Alimentos, que ocorrerá na
parte da manhã. A sugestão foi aceita por todos e foi agendada a próxima reunião do Colégio de
Dirigentes. Encerrada a apresentação da pauta da PROEX, o reitor passou a palavra para a pró-reitora
de Ensino, Márcia Machado, apresentar o item 07. Pauta PROEN: 07.1 PEIA – Programa de
Estatísticas, Indicadores e Informações Acadêmicas; Márcia explicou que o PEIA é uma ideia que
nasce do entendimento das necessidades de que nós, como instituição de ensino, precisamos trabalhar
com nossos indicadores. O PEIA busca relacionar, organizar e direcionar as informações acadêmicas
a partir de coleta, análise e então divulgação das informações coletadas nos nossos bancos de dados
obtidos na Plataforma Nilo Peçanha, Sistec Sensup, Plataforma Educa entre outros. O PEIA servirá
para subsidiar o trabalho dos gestores, dos órgãos e colegiados institucionais. A ideia é ter dados do
Instituto de diferentes fontes cruzando dados que nos dariam uma direção, fazendo um diagnóstico da
nossa realidade. Márcia explicou que uma das metas é a criação de um anuário e a criação de um
boletim trimestral com alguns dados institucionais. Ela explicou que essa ação deverá ser centralizada
na PROEN, que terá estabelecida uma rede de diálogos com os campi para obtenção das informações.
Esse trabalho deverá ser desenvolvido por bolsistas que deverão trabalhar na PROEN e intimamente
ligados ao PI para produzir os indicadores. O reitor comentou que é um pouco de apoio ao Projeto
Observatório. Bregagnoli comentou acreditar que na Rede não exista nenhum instituto que trabalhe
com esse tipo de programa, e que, a nível nacional, é possível que existam poucas que tenham esse
tipo de informação com qualidade. O presidente Bregagnoli solicitou que seja analisado meios para
que os projeto PEIA e Projeto Observatório se completem. Comentou também que tão logo o PEIA
seja criado e seja operacionalizado ele será apresentado à Rede Nacional. Ele afirmou que acredita
que o programa vai ser muito importante para fazer uma aferição da normativa docente. Item 7.2 1º
Dia Escolar 2018; Márcia comentou que o Dia Escolar está agendado para 21 de maio de 2018 com
o grande desafio que ele se tornou um dia letivo, apesar da resistência. Ela informou que a PPPI e
PROEX irão, em conjunto com a PROEN, pensar em ações para executar nesse dia, com atividades
para docentes, discentes e técnicos voltadas ao ensino. Márcia comentou que foram realizadas duas
reuniões com representantes dos campi e que foram levantadas dúvidas quanto à logística do evento.
Depois de muita discussão, foi concluído que não é seguro realizar esse dia letivo como o proposto.
Márcia apresentou o argumento do professor Bruno, do Campus Três Corações, que afirmou que é
inviável tirar três servidores de suas funções, pois alguns campi não tem muitos servidores que são
aptos para lidar com os alunos durante as atividades do Dia Escolar. Diante de argumentos como o do
professor Bruno, foi pensado em nova proposta para realização do Dia Escolar chegando à decisão de
que o Dia Escolar deverá ocorrer no período da manhã mediante a suspensão das aulas e retornar as
atividades de classe no período da tarde e na parte da noite. O Diretor-Geral do Campus Passos, João
Paulo, sugeriu realizar o Dia Escolar no período da tarde, uma vez que a carga horária é menor e teve
o apoio do Diretor Geral do Campus Pouso Alegre, Marcelo Bottazzini. Márcia lembrou a todos que
questões como estabelecimento de metas deverão ser discutidas nas reuniões pedagógicas. Márcia
comentou que o palestrante convidado, Gustavo Henrique Moraes - responsável pela plataforma Nilo
Peçanha - não poderá comparecer no dia 21 de junho, tendo disponibilidade para o mês de julho e
sugeriu alterar a data de realização do evento. Os diretores concordaram em alterar a realização do
Dia Escolar conforme a disponibilidade do palestrante e solicitaram que, se possível, seja agendado
para uma quarta-feira no período da tarde. Márcia afirmou que vai providenciar o agendamento junto
6
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ao Gustavo. Item 07.3 Rede e-Tec Brasil: Informativos dos TEDs das pactuações. Como esse item
já foi apresentado pelo Pró-Reitor de Administração, Honório, na pauta da PROAD, item 05.6 foi
dado prosseguimento a reunião. O reitor passou a palavra para o Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz
Gissoni, que apresentou o item 08. Pauta da DGP: 08.1 Reestruturação da DGP; Luiz Gissoni
iniciou sua pauta afirmando que a necessidade de reestruturação da DGP é antiga e que já havia sido
identificada pela Beatriz Glória, diretora anterior. O reitor Bregagnoli lembrou que, há uns anos, a
DGP era uma coordenação dentro da PROAD. Ele comentou que uma das centralizações que ocorreu
dentro dos Institutos Federais foi das atividades dos RH’s nas Reitorias e que a tendência é que a
centralização aumente. Ele explicou que houve uma reorganização da DGP e foi criada a coordenação
de arquivos na Reitoria. Gissoni explicou que, para a reorganização do setor, a proposta é que seja
criado mais um cargo de coordenador geral dentro na DGP, que atualmente conta com um
coordenador geral responsável por quatro coordenações: Qualidade de Vida, Pagamento, Legislação e
Desenvolvimento. Ele afirmou que uma única coordenação geral não consegue absorver as
informações e desenvolver um trabalho mais estratégico. Com o acréscimo de mais um coordenador
geral, as coordenações seriam divididas e cada coordenador seria responsável por duas delas e
poderão tratar das partes estratégicas de cada coordenação. A proposta de reestruturação foi aprovada
por todos os diretores e Gissoni informou que ela será apresentada ao Conselho Superior para
deliberação na próxima reunião. 08.2 Reunião das Comissões de Saúde e Qualidade de Vida e
COMSSEG; Luiz Gissoni informou que haverá uma reunião no Campus Machado no dia 16 e
solicitou aos Diretores Gerais que apoiem a participação do pessoal da Comissão da Qualidade de
Vida pois esta reunião será para finalizar o calendário anual de ações da Qualidade de Vida e para
cobrar das comissões dos campi os relatórios das ações que estão sendo feitas. 08.3. ENAP em Rede
– Curso Elaboração de Termos de Referência. Gissoni afirmou que foi feita uma divisão das vagas
entre os campi para participação no Curso Elaboração de Termos de Referência que vai acontecer nos
dias 22 e 23 de junho, na Reitoria. Ele solicitou que os campi enviem os nomes dos servidores que
deverão participar e explicou que este é um curso bem direcionado para a administração e que, por
isso, da Reitoria apenas os servidores da PROAD participarão do curso. 08.4 Pontos sem
homologação. O Diretor de Gestão de Pessoas afirmou que tem acontecido muitos transtornos devido
ao fato de chefias imediatas não homologarem o ponto do servidor sob sua coordenação. Quando o
servidor muda de setor ou de campus com o ponto não homologado gera muito transtorno tanto para
o servidor como para a DGP. Luis Gissoni explicou que quando a DGP faz alteração do servidor e
roda o SUAP o ponto fica sem ser homologado porque nem o chefe antigo consegue homologar e
nem a chefia nova, o que é muito passível de ser apontado em uma auditoria. Ele afirmou que a DGP
tem feito malabarismo para solucionar a situação mas que não poderão continuar a ser realizados.
Luiz comentou que apresentou ao Reitor a proposta de que seja liberado para que, dentro de cada
unidade e Reitoria, o chefe máximo possa homologar ponto dos servidores no SUAP e, para isso,
foram apresentadas duas propostas: a primeira é de que quando o servidor trocar de campus seja
exigido declaração da chefia de que todo o ponto do servidor, dentro do período, está homologado e a
chefia se responsabiliza por isso. A segunda proposta é que dentro do campus, trocou de setor, o
ponto vai cair para o Diretor-Geral homologar e, na Reitoria, o ponto vai cair para o reitor homologar,
com essa dinâmica espera-se que a chefia imediata mantenha regularizada a situação dos servidores.
Marcelo Bottazzini sugeriu que fosse realizada uma alteração no SUAP para que pudessem
homologar o ponto de vários dias em bloco, não individual como ocorre atualmente. Marcelo
Bregagnoli comentou que o Gabriel Maduro já está trabalhando em uma ferramenta para homologar
mais pontos por vez e solicitou ao pró-reitor Flávio conferir como está o andamento dessa ferramenta
e também sobre a questão do chefe substituto não conseguir homologar o ponto dos servidores
7
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durante o período de férias do titular. Luiz Gissoni afirmou que o próximo item a ser apresentado está
sendo trabalhado e vai contribuir muito na redução de trabalho para homologação do ponto
eletrônico. 08.5 Automatização de tolerâncias no registro de ponto. Gissoni comentou que
solicitou ao Gabriel Maduro uma forma de automatizar a homologação dos pontos eletrônicos
levando em conta uma margem de 10 minutos para mais e para menos, ou seja, o ponto será
homologado automaticamente se estiver dentro do prazo previsto e terá a necessidade de
homologação da chefia imediata apenas em casos especiais. A pauta está sendo apresentada para
determinação da margem. Todos concordaram com 10 minutos de margem. 08.6 Afastamento
parcial. Luiz Gissoni comentou que o documento está praticamente pronto para ser apresentado nas
câmeras e colegiados, porém é necessário discutir alguns assuntos antes de ser finalizado. Ele chamou
atenção de todos lembrando que o Afastamento Parcial é apenas para TAE e que a Normativa
Docente regulamenta o afastamento dos docentes. Luiz apresentou que a proposta é de afastamento
de até 50% da carga horária com limite de, pelo menos, 20 horas/semanais trabalhadas. Para
servidores que possuem carga horária de 25 horas/semanais, caso dos Jornalistas, a concessão de
afastamento reduzirá a jornada para o mínimo de horas possíveis, que no caso, é de 20 horas
semanais. Gissoni comentou que continuará havendo a possibilidade de Afastamento Total, que é
regido por edital, porém espera-se que com a possibilidade do Afastamento Parcial, que é uma
liberação mediante inscrição e acordo com a chefia, os servidores possam buscar sua capacitação sem
deixar o setor a qual exerce atividade desfalcado. O afastamento parcial também é uma forma de
permitir que o servidor se qualifique mesmo que outro colega do setor já esteja afastado totalmente
pelo edital de afastamento pleno. O Diretor-Geral João Paulo comentou sobre um caso ocorrido no
Campus Passos em que uma servidora de um determinado setor conseguiu o afastamento total no
edital, mas teve negado o afastamento pelo Diretor-Geral, uma vez que outro servidor do setor já
estava desfrutando do afastamento total, o que atingiu a cota de 10% dos servidores/setor para
afastamento. João Paulo afirmou que a recusa em liberá-la para afastamento gerou mal estar e a
servidora se sentiu lesada. Ele comentou também que acredita que o afastamento parcial seria uma
boa opção para a servidora e atenderia a demanda do setor. O Diretor Geral do Campus Machado,
Carlos Henrique opinou que, para o campus, é muito mais interessante que o servidor decida pelo
Afastamento Parcial e sugeriu inclusive que se mantenha o PIQ para os servidores afastados
parcialmente, pois amarraria bem a questão e estimularia muito mais a solicitação de afastamento
parcial. O reitor Bregagnoli questionou sobre o afastamento para servidores com Cargo de Direção
(CD) e Função Gratificada (FG) e opinou que acha plausível que servidor com FG possa ser
contemplado pelo afastamento parcial, mas se manifestou contra a liberação para os servidores com
CD, visto que é uma posição de dedicação exclusiva. Os diretores presentes foram favoráveis a
liberação dos servidores com FG para obterem afastamento parcial e a não concessão para os
servidores em Cargo de Direção. O Diretor do Campus Três Corações, Francisco, questionou quais
serão as regras para liberação do servidor para afastamento parcial. O Diretor João Paulo levantou a
questão se o servidor com FG, afastado parcialmente, pode ser beneficiário do PIQ e se o servidor em
jornada flexibilizada pode receber FG. Todos concordaram que o servidor com FG pode obter o PIQ e
concordaram que deverá ser feita uma consulta ao procurador sobre a legalidade do servidor com FG
pegar afastamento parcial, pois a Função Gratificada é destinada a servidor com dedicação integral. O
reitor Bregagnoli solicitou que o servidor, técnico administrativo ou docente, que sair para fazer
qualificação tem que voltar e dar um retorno maior do que o que tem acontecido, pois em alguns
casos o servidor volta para realizar atividades completamente diferentes da sua qualificação.
Bregagnoli comentou que é necessário que o afastamento também traga benefícios para o
IFSULDEMINAS e para isso o afastamento precisa ter um direcionamento, um atrelamento com a
8
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afinidade institucional. O diretor Miguel comentou que o afastamento podia ser atrelado as atividades
e à carreira. Gissoni comentou que uma coisa a ser discutida e decidida na reunião de hoje é quem
será o responsável por liberar o servidor para a qualificação e opinou que não deve ser liberação
muito burocrática, porém não pode ser uma decisão apenas da chefia imediata. Os presentes
decidiram que a liberação dos servidores dos campi dever ser feita pelos DAP, DDE/DEPE e DiretorGeral e na Reitoria pela Diretoria e Pró-Reitoria. Luiz Giossoni comentou que a minuta do
documento vai ser apresentada na Câmara de Gestão, CAPI e então Consup. O diretor Carlos
Henrique solicitou que o documento seja enviado aos diretores-gerais antes de apresentar na reunião
da câmara. O diretor-geral do Campus Carmo de Minas, João Olympio, fez uma colocação sobre o
afastamento para docente. Ele apontou um problema encontrado no Campus e em outras unidades
que é quando o docente sai para afastamento e não obtém o aval do orientador no relatório semestral.
João Olympio comentou que quem está acompanhando a situação tem percebido que o docente não
está se empenhando no motivo do afastamento. O diretor-geral de Machado, Carlos Henrique, sugeriu
deixar o servidor livre, pois no final do período ele terá que apresentar a conclusão e, caso não
consiga, deverá devolver a verba investida no afastamento para sua qualificação e exemplificou
apresentando um caso que ocorreu no Campus Machado, em que o docente teve que devolver parte
do valor investido e logo deu um jeito de concluir o objetivo de seu afastamento, encerrando assim a
obrigação de devolução da verba. O reitor solicitou ao Gissoni que seja acrescentado no Termo de
Compromisso uma cláusula de obrigatoriedade do servidor concluir o curso no prazo proposto, sob
pena de devolução do dinheiro e reposição das 20 horas/semanais de afastamento concedidas para
qualificação. O diretor João Paulo comentou que, com a jornada flexibilizada, muitos servidores estão
se recusando a participar de comissões e, diante desse fato, sugeriu associar a liberação para
Afastamento Parcial com a participação do servidor em comissões. Honório se manifestou contrário à
sugestão, uma vez que o servidor participará obrigatoriamente e não participará efetivamente da
comissão. Ficou combinado que o assunto será melhor analisado e discutido em uma reunião futura.
Encerrada a pauta da DGP, o reitor passou a palavra para o pró-reitor de Desenvolvimento
Institucional, Flávio Calheiros, para apresentar o item 09. Pauta da PRODI: Flávio afirmou que
realizou modificação na pauta, pois seria apresentada uma pauta do PDI, mas que a discussão da
pauta é importante para a nova gestão e que na reunião de hoje serão apresentados alguns informes.
Flávio afirmou que já tem um plano estratégico para começar a desenvolver o PDI e que uma
comissão está fazendo um inventário institucional. Ele comentou que, na próxima reunião, deverá ser
iniciada a discussão referente à composição da comissão nos campi para a coleta de informações e
discussão de metas e objetivos de cada campus e para isso é importante a participação dos diretoresgerais do campi. Em relação ao PEN – Processo Eletrônico Nacional, Flávio informou que o SUAP
está pronto para execução e já está sendo utilizado na Reitoria. Ele explicou que solicitou aos campi a
indicação de um servidor para participar de um treinamento na Reitoria para aprender os trâmites e
geração dos documentos e processos através do SUAP. No momento, apenas a Reitoria e os Campi
Carmo de Minas e Três Corações irão começar a implantação, os demais campi seguirão um
cronograma de planejamento da DTIC. 09.1 Reformulação da Coordenação de Ingresso; Flávio
comentou que foi feito uma reformulação no organograma do setor que tem duas diretorias: DTIC Diretoria de Tecnologia e Comunicação e DDI – Diretoria de Desenvolvimento Institucional e dessas
diretorias saem as outras coordenações da PRODI. Flávio explicou que uma coordenação com CD4
era a Coordenação de Ingressos, que havia sido criada em 2012 devido ao enorme volume de
concursos públicos e atendimento das inúmeras exigências do Ministério Público como forma de
regularizar as ações. As ações foram regularizadas e houve uma evidente redução na quantidade de
concursos públicos. Por outro lado, na PRODI, temos o Setor de Obras e Infraestrutura que está tendo
9
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uma demanda imensa e está atuando de forma bastante ativa e era remunerado com uma FG1. Diante
de uma análise da situação atual foi decidido que a CD4 seria direcionada à Coordenação Geral de
Obras e Infraestrutura e a FG1 seria direcionada para o Coordenador de Ingressos. Diante dessa
alteração, o servidor Guilherme decidiu entregar o cargo de Coordenador de Ingressos e as atividades
foram redistribuídas entre o setor e o pró-reitor. O Setor de Ingressos e a COPESE passam a ficar
responsáveis pelo vestibular, Sisu e Edital centralizado de transferência externa e o pró-reitor de
PRODI passa a responder pelos concursos públicos, e deverá criar uma comissão específica para cada
processo. Luiz Gissoni questionou como ocorrerá a montagem da comissão e se o trabalho
desenvolvido deverá ser desempenhado fora do horário de expediente. Flávio respondeu que a
comissão terá atuação fora do período de expediente e receberá por Encargo de Curso e Concurso.
09.2 Projeto de mobilidade estudantil nacional. Flávio explicou que do mesmo modelo que temos
um projeto de mobilidade estudantil internacional, estamos propondo para o CONIF a implantação de
um projeto de mobilidade para toda a rede federal. O Instituto pode aderir ou não por meio de acordo.
O objetivo é que o aluno possa fazer parte do curso em outro Instituto criando oportunidade para o
aluno melhorar alguma área de interesse que as vezes não é contemplada ou não tem tanto enfoque no
Instituto de origem. Esse projeto visa suprir as necessidades específicas dos alunos. As matérias
cursadas em outro Instituto serão analisadas pela Instituição de origem e incluídas no currículo.
Flávio comentou que o projeto será pensado e executado pela PROEN e PRODI e terá o edital
emitido pela PROEN. Marcelo Bottazzini sugeriu a utilização de container para serem feitos de
alojamento nos campi onde não tem alojamento fixo, pois tem um custo barato e atende bem a
necessidade, podendo inclusive ser transportado. Todos os presentes foram favoráveis ao projeto.
Encerrada a pauta da PRODI, foi dada a palavra para o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação, José Luiz, para apresentação do item 10. Pauta PPPI: 10.1 CEP – palestra nos campi e
necessidade de tramitação dos projetos; O professor José Luiz comentou que existem muitas
dúvidas sobre o que deve ser apresentado ao Comitê de Ética e Pesquisa e sugeriu que, na dúvida, os
projetos sejam submetidos à avaliação da Comissão de Ética e Pesquisa para emissão de um parecer.
A sugestão é que encaminhe a documentação para a Pró-Reitoria de PPI para que ela encaminhe ao
CEP. José Luiz informou que a servidora Eloisa passou em todos os campi fazendo as orientações
necessárias. Ele afirmou também que a análise sensorial deve ser avaliada pelo CEP. José Luiz
comentou que os gestores precisam tomar cuidado, pois as vezes chegam temas de pesquisa muito
delicados para serem debatidos e que diante desses temas é necessário análise do CEP. 10.2 Curso de
redação científica; José Luiz comentou sobre o curso de redação científica, que foi realizado na
modalidade oficina em Machado, com participação de todos os campi. Ele afirmou que o feedback foi
bastante positivo. 10.3 Mestrados profissionais. José Luiz comentou que os campi indicaram alguns
professores para exercer a docência no mestrado: o Campus Pouso Alegre indicou quatro docentes,
Campus Poços de Caldas também indicou quatro docentes, Campus Machado indicou dois docentes,
Campus Passos indicou um docente e Campus Inconfidentes que também indicou um docente, mas
que está fora do processo por estar fora dos critérios. Diante das indicações dos campi foi montada
uma planilha com os currículos e foi encaminhada para uma coordenação de análise nacional que está
fazendo uma reanálise de todos os currículos recebidos. A intenção é que a proposta seja trabalhada
no mês de maio e que a PCN seja submetida à CAPES até o dia 2 de junho. José Luiz informou que o
IFSULDEMINAS – Campus Machado, enquanto sede de um polo EMBRAPII, e os Institutos
federais que tem polos EMBRAPII, estão trabalhando de forma conjunta nas PCN’s chamadas
Tecnologias para o Campo. José Luiz lembrou que temos também outros dois projetos para serem
avaliados na CAPES ainda este ano, que são: 1) do Campus Pouso Alegre - Educação Matemática e
2) Campus Muzambinho – Inovação e Tecnologias em Cafeicultura. 11. Expediente. Não tendo mais
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nenhum assunto a ser tratado na pauta Expediente, o reitor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença
de todos e declarou encerrada a reunião às treze horas e oito minutos. Eu,
__________________________Paloma Oliveira Milagres, lavrei a presente Ata, que após apreciação
será assinada por todos. Três Corações, vinte e seis de abril de dois mil e dezoito.
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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

_______________________________

Luiz Ricardo de Moura Gissoni

_______________________________

Marcelo Carvalho Bottazzini

_______________________________

Márcia Rodrigues Machado,

_______________________________

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino

_______________________________

Thiago Caproni Tavares

_______________________________
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