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
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Ata da 74ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 21 de agosto de 2018.
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Aos vinte e um dias de agosto do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta e seis
minutos, no Campus Passos, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a
septuagésima quarta reunião do Colégio de Dirigentes, a trigésima da gestão, estando presentes:
Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Cleber Ávila Barbosa, Flávio Henrique Calheiros Casimiro,
Francisco Vitor de Paula, Giovane José da Silva, Honório José de Morais Neto, João Olympio de
Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Luiz Flávio Reis Fernandes, Luiz Ricardo de Moura
Gissoni, Mariana Felicetti Rezende, Renato Aparecido de Souza, Sindynara Ferreira e Thiago Caproni
Tavares e os novos diretores eleitos Mariana Felicetti Rezende (Pouso Alegre), Luiz Flávio Reis
Fernandes (Inconfidentes) e Renato Aparecido de Souza (Muzambinho). A pauta foi encaminhada
antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado, sendo: 01. Palavra do reitor: 01.1
Aprovação da Ata da Reunião do dia 21/06/2018; 01.2 Campi – Revisão de Organograma; 01.3
Passagens e Diárias. 02. Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: 02.1 Ajuda dos Campi
Inconfidentes e Muzambinho para a OBAP; 02.2 Organização dos Campi para a demanda dos
discentes e docentes para a Jornada; 02.3 SBPC; 02.4 Conecta IF; 02.5 Resultados editais CNPq; 02.6
Pendências de relatórios; 02.7 Comitê de Iniciação Científica; 02.8 Sisgen; 02.9 Editais de inovação;
02.10 CEUA – Informes e providências. 03. Pró-reitoria de Extensão: 03.1 Custeio e logística dos JIF
regional; 03.2 Capacitação de servidores - parceria SEBRAE; 03.3 Logística e programação da Feira
de Estágios; 03.4 Aprovação do PIBID e encaminhamentos. 04. Pró-reitoria de Administração: 04.1
Matriz 2019; 04.2 Encontro da Administração e Gestão de Pessoas. 05. Pró-reitoria de
Desenvolvimento Institucional: 05.1 Vestibular 2019/1; 05.2 PDI. 06. Diretoria de Gestão de Pessoas:
06.1 Proposta de Programa de Assistência à Mãe Nutriz; 06.2 Plano Odontológico; 06.3 Revisão da
Resolução 16/2017 – Concessão de Licença para Capacitação; 06.4 Revisão da resolução das 30h;
06.5 Informes DGP. 07 Pró-reitoria de Ensino: 07.1 Diretoria de Ensino e Procuradoria Educacional
Institucional; 07.1.1 - Minuta de Diretrizes do Ensino Médio Integrado; 07.1.2 Processos regulatórios
dos cursos de graduação (visita in loco/INEP e bibliografia básica); 07.1.3 Dia Escolar - tema e
ações; 07.1.4 Calendário Acadêmico de 2019. 07.2 Diretoria de Assuntos Estudantis: 07.2.1 Estatuto
das Atléticas e órgãos de representação discente; 07.2.2 Políticas de acolhimento ao discente e
acompanhamento dos estudantes atendidos pelos auxílios; 7.3 Diretoria de EaD: 07.3.1 Oferta dos
cursos UAB: Pedagogia EPT e Formação Pedagógica para não licenciados. 07.4 Informes: 07.4.1
Orçamento da Rede e-Tec. Conforme item 01. Palavra do reitor. O reitor Marcelo Bregagnoli
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iniciou a reunião do Colégio de Dirigentes agradecendo a presença de todos e informando que houve
liberação de orçamento do Mediotec. Ele afirmou que do TED 5407 está sendo enviado para o
Campus Carmo de Minas o valor aproximado RS 275.500,00 de custeio do subsequente e do TED
5719 está sendo enviado o valor de R$ 82.200,00. Para o Campus Inconfidentes do Mediotec TED
5704 está sendo enviado valor de R$ 245.000,00 e do subsequente TED 5719 o valor de R$
58.000,00. Pela pactuação restrita do TED 5153 o Campus Machado está obtendo R$ 116.000,00 e do
Mediotec TED 5704 o valor de R$ 662.500,00 enquanto que Pela pactuação restrita TED 5153 o
Campus Muzambinho está obtendo o valor de R$ 332.500,00. Também pela pactuação restrita TED
5154 o Campus Poços de Caldas está obtendo p valor de R$ 30.000,00 e do TED 5704 o valor de R$
393.500,00. O Campus Pouso Alegre está obtendo pelo Mediotec TED 5704 o valor de R$
320.000,00, o Campus Três Corações no valor de R$ 208.00,00 (Mediotec TED 5704). O reitor
explicou que esses valores estão sendo descentralizados no presente momento, o servidor Evandro
Moreira da Silva, Diretor de EaD, está enviando o ofício para a Pró-reitoria de Administração
solicitando o envio do TED que deve cair até o final do dia e explicou também que os TED’s são
referentes a custeio. O reitor solicitou que o campus que não for utilizar todo o valor para custeio
informe a PROAD para um manejo do custeio entre as unidades e reitoria e lembrou que as ações tem
que ser possível dentro do objetivo do TED. O reitor Marcelo Bregagnoli comentou que nos últimos
dois anos até o presente momento todos os TED’s de bolsa formação é de custeio, não tem mais nada
de capital. O reitor Bregagnoli informou que mandou para o Colégio de Dirigentes o regulamento do
Colégio de Dirigentes e pediu que todos analisem o documento e retornem as sugestões e
observações. Ele afirmou que está sendo feito a revisão de todos os Regimentos e Regulamentos da
Instituição e no regulamento do Colégio de Dirigentes está bem especificado a atuação do Colégio de
Dirigentes que é regulamentado pela resolução Nº 47/2014. O reitor ressaltou que a decisão do
Colégio de Dirigentes tem reflexo em todas as unidades do IFSULDEMINAS e toda decisão do
Colégio de Dirigentes é lavrado e assinado. Em relação a posse, o reitor comentou que correrá a
posse informal dos 06 (seis) diretores-gerais na Câmara Municipal de Pouso Alegre, porém essa
cerimônia de posse depende da posse formal com o Ministro da Educação que ainda não tem data
definida. O reitor comentou que foi levantada a possibilidade de se realizar uma comemoração da
Câmara Municipal ao final da cerimônia porém não é permitido confraternização no espaço, diante
disso a solução proposta é que a comemoração seja realizada em outro local após a cerimônia
simbólica de posse. Todos os presentes concordaram com a proposta. O reitor ressaltou que o próreitor Flávio Calheiros vai comentar sobre a questão do PDI. Marcelo Bregagnoli comentou que foi
feita uma apresentação do PDI na Reitoria na semana passada e ficou muito claro a questão do tácico
operacional que é o plano de ação dentro do PDI, plano que estipula qual o modo operante de cada
indicador e avaliou que isso é muito importante uma vez que traça a perspectiva de cada unidade para
os próximos 5 (cinco) anos. O reitor Bregagnoli comentou que o plano de ação dentro do PDI vai ser
atrelado ao Decreto 1.192 que determina o percentual de cursos em atendimento ao percentual de
licenciaturas ofertadas por unidade. Em relação a questão orçamentária, o reitor Bregagnoli comentou
que o IFSULDEMINAS esteve prestes a sofrer um desfalque de 4 milhões de reais devido a uma
proposta de equalizar a diferença que foi apontada entre os Institutos Federais em função da
Plataforma Nilo Peçanha. A situação foi levada ao CONIF (Conselho Nacional das Instituições da
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) para votação e foi decidido pela
validação dos indicadores. Dessa forma, o IFSULDEMINAS não sofreu o prejuízo de R$
4.000.000,00 o que certamente refletiria na planilha orçamentária. O reitor Bregagnoli explicou que,
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como reflexo da decisão do CONIF, alguns institutos perderam alguns milhões de reais e eles deverão
buscar desenvolver os indicadores para o ano de 2020, pois a decisão de orçamento deverá ser
baseada em indicadores. Marcelo Bregagnoli comentou que o Ministério queria colocar parte desse
orçamento como capital e o CONIF afirmou que tinha que ser priorizado custeio. Porém, o reitor
chamou a atenção para o fato de que o quantitativo da rede federal inteira não passa dos 100 milhões
de reais enquanto em 2014 o valor chegou a 900 milhões de reais, ou seja, o Instituto que estiver
pensando em investimento deve levar em conta essa informação pois o investimento vai ser bem
restrito. O reitor compartilhou que o pleno do CONIF comentou que alguns institutos estão
começando a centralizar recursos e liberar poucos para as unidades como forma de tentar salvar as
melhores unidades e reforçou que esse trâmite já ocorre no IFSULDEMINAS porém respeitando a
matriz de cada campus. O reitor comentou que possivelmente vai haver alteração na portaria Nº
17/2015 independente de qual será o novo governo. O reitor Bregagnoli comentou que, neste
momento, o Instituto passa pela escolha de quatro comissões chaves: Normativa Docente, CEPE
(Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão), CONSUP (Conselho Superior) e CPA (Comissão
Própria de Avaliação) e solicitou que a gestão fique atenta às escolhas dos membros para que sejam
pessoas sérias e comprometidas. O reitor Marcelo Bregagnoli comentou que esteve no Instituto
Federal de Tocantis de onde veio com uma ideia muito interessante e gostaria de implantar no
IFSULDEMINAS, que é a criação de uma brinquedoteca para o atendimento de crianças de 02 a 10
anos. Ele comentou que o espaço tem um conceito diferente de creche, pois a brinquedoteca seria um
espaço para as mães e pais estudantes poder deixar os filhos enquanto assistem as aulas e os pais
fariam o revezamento da ação dentro do espaço que contará com o apoio de estagiários. O reitor
Bregagnoli afirmou que a legislação nos impede de ter uma creche, mas acredita que é possível a
criação da brinquedoteca o que certamente contribuiria para os índices de permanência e êxito dos
jovens pais. O reitor pediu que os diretores-gerais analisem a ideia e pensem em meios de levantar
propostas e parcerias com as prefeituras e/ou empresas para a aquisição de brinquedos e estrutura.
Marcelo Bregagnoli comentou que o Campus Machado fez uma parceria interessante com uma
empresa do município e que a empresa está investindo o equivalente a R$ 180.000,00 no campus. O
reitor reforçou o pedido para que todos avaliem a viabilidade de implantação da brinquedoteca nos
seus respectivos campus. Marcelo Bregagnoli parabenizou o Instituto de modo geral, especificamente
a atuação da Pró-Reitoria de Extensão pelas ações exitosas do ano de 2018: PNAE e mobilidade
acadêmica. Ele afirmou que nos últimos 05 (cinco) anos o IFSULDEMINAS tem tido ações expostas
nas experiências exitosas o que contribui muito pra divulgação da marca do Instituto. Em relação a
capacitação dos Moçambicanos, o reitor afirmou que passou os detalhes para os diretores-gerais dos
campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho em uma reunião realizada ontem, via web conferencia,
às 15:00 e afirmou que caso necessário mais orientações e detalhes os diretores podem entrar em
contato com ele diretamente, uma vez que ele é o coordenador do programa. O reitor Marcelo
Bregagnoli comentou também sobre a realização do “Cup of Excellence 2018” que terá a fase final
em Guaxupé. Ele explicou que “Cup of Excellence” é uma competição mundial da qualidade de café
e ocorre em etapas de pré-seleção, fase nacional e fase internacional. Três etapas ocorrem em
Varginha e a fase final ocorrerá em Guaxupé. A organização do evento entrou em contato com o
Instituto e solicitou representantes dos cursos de Agronomia (campi Inconfidentes, Machado e
Muzambinho) com conhecimento de inglês para participarem do evento. A assessoria Internacional
entrou em contato com o Centro de Ensino de Línguas (CELIN) dos três campi para selecionar os
alunos e a seleção foi realizada ontem, dia 20 de agosto. O reitor Bregagnoli comentou que na
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reunião do dia 20/08 foi levantada a questão da auditoria que vem ocorrendo em relação as cotas
raciais e afirmou que embora exista uma comissão instituída é importante que cada unidade tenha a
sua própria comissão. O pró-reitor de desenvolvimento institucional, Flávio Calheiros, comentou que
na reunião da COPESE (Coordenação Geral de Processos Seletivos) realizada no dia 15 de agosto, foi
apontada a necessidade de implantação de uma comissão de verificação de cota racial em cada
campus, pois a cobrança pela verificação já está ocorrendo e não temos uma legislação específica que
regulamente essa situação e diante disso, a solução foi adotar os mesmos critérios estabelecidos para
os concursos públicos. Porém, em concurso toda vaga preenchida por sistema de cotas deve passar
pela comissão para averiguação, já no vestibular essa comissão tem que ser provocada mediante
algum tipo de denúncia. A instrução dada as COPESES dos campi é que não deixe o aluno estar
dentro de sala de aula para que alguma pessoa faça a denúncia de não enquadramento na seleção por
cotas raciais, assim, se no ato da matrícula na secretaria for percebido que a seleção de cotas está
sendo burlada o caso já deve ser encaminhado para a COPESE, e caberá a COPESE convocar a
comissão e tomar as ações cabíveis para evitar ações maiores. Em relação ao JIF (Jogos dos Institutos
Federais) o reitor comentou que a Reitoria vai utilizar R$ 40.00,00 do discricionário para favorecer a
participação dos alunos e os campi deverão arcar o restante do valor. A respeito do Fórum da
Educação Mundial, Bregagnoli comentou que está tentando compor a comissão e que é hora do
embate com a SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) porque é necessário
recuso para realizarmos o maior evento de educação mundial no próximo ano e caso não ocorra a
disponibilização de recurso da SETEC, o IFSULDEMINAS terá que desenvolver uma ação conjunta
para conseguir parcerias. Ele comentou que a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação,
Sindynara Ferreira está em contato com a Unifei (Universidade Federal de Itajubá) para possíveis
parcerias e está sendo discutida uma parceria na área de capacitação. Marcelo Bregagnoli comentou
da concessão de títulos que ocorre anualmente pelo CONSUP e solicitou que todos pensem em nomes
para indicação nas categorias: emérito (professor aposentado ou falecido que contribuiu para o
Instituto), honorares (professor de destaque que tem relevância nacional), honoris causa
(homenagem a um profissional ou uma autoridade que, apesar de não exercer o magistério, ofereceu
contribuição significativa a alguma área de conhecimento da instituição) e benemérito (pessoa que
fez uma contribuição importante para a Instituição). O reitor Bregagnoli sugeriu não homenagear
ninguém com o titulo honoris causa e justificou que, por ser um ano político, a homenagem poderia
ser interpretada com conotação política e não é o objetivo. Item 01.1 Aprovação da Ata da Reunião
do dia 21/06/2018. O reitor Bregagnoli colocou a ata em apreciação e ela foi aprovada sem ressalvas.
Item 01.2 Campi – Revisão de Organograma; O reitor comentou que esse item é referente aos
ajustes de organograma que deverão passar pelo CAPI instâncias para ser apresentado ao CONSUP
no fim de ano. O reitor reafirmou que não devem ser nomeadas pessoas para funções que não estejam
no cronograma, não devem ser criados setores e coordenações extras aos que já são abrangidos no
organograma porque existe hoje um link com ligação direta ao Sistema de Organização e Inovação
Institucional - SIORG. Item 01.3 Passagens e Diárias. O reitor lembrou a todos de uma deliberação
do Colégio de Dirigentes em uma reunião realizada no Campus Três Corações, no dia 26 de abril de
2018, de que não haveria pagamento de meia diária para servidores em viagem para unidades do
IFSULDEMINAS. Ele comentou que mesmo com a deliberação alguns campi pagaram meia diárias
para alguns servidores e afirmou que o ocorrido gerou um descontentamento por parte dos outros
servidores. O reitor chamou a atenção dos diretores pois é de conhecimento de todos a decisão e
reafirmou a importância da otimização dos recursos das unidades do Instituto. O diretor-geral do
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Campus Inconfidentes, professor Luiz Flávio Fernandes, afirmou que ocorreu um confrontamento de
um membro da CIS que alegou que em algumas reuniões o servidor passar mais de 08 horas fora da
sua unidade apenas com o almoço cedido pelo campus. Luiz Flávio afirmou que solicitou a inclusão
deste item em pauta para apresentar os argumentos do servidor e que, embora ele seja favorável a
decisão de não concessão de meia diária, ele julgou necessário apresentar os argumentos do servidor
uma vez que outras unidades também tem liberado diárias. O pró-reitor de administração, Honório
Neto, contextualizou a decisão do colégio de dirigentes uma vez que o Instituto está em um momento
de contenção financeira e é extremamente necessário otimizar e priorizar os recursos. Honório Neto
afirmou que a decisão do Colégio de Dirigentes implica que além do campus sede da reunião
conceder o almoço ele também deve conceder o café da manhã e da tarde, quando necessário. Essa
ação permite que a instituição continue com o Programa Institucional de Incentivo à Qualificação
(PIQ) entre outras ações. O pró-reitor de administração afirmou que se o Colégio de Dirigentes
resolver retroceder na decisão de suspender o pagamento de meia diária a decisão deverá ser adotada
em todas as unidades, porém se for mantida a decisão deverá ser acatada por todas as unidades.
Bregagnoli afirmou que o Procurador Dr. Dauri Ribeiro da Silva trata em um Parecer sobre a
concessão do auxílio-alimentação para todos os servidores e respalda a decisão de suspender
pagamento de meia diária para viagem para qualquer unidade do IFSULDEMINAS mediante
fornecimento de transporte e alimentação. O reitor chamou a atenção para o fato de inúmeras
comissões reunirem com uma frequência injustificada e sem conhecimento da gestão do campus. Ele
comentou que o a PROAD apresentou dados que demonstram um aumentou no número de viagens
dos servidores e afirmou que é necessário criar critérios para a realização das reuniões. O reitor
lembrou que, a princípio, qualquer reunião de comissão de campus deve ser comunicada ao diretorgeral e a chefia imediata, e em caso de reunião de comissão institucional deve ser comunicado ao
diretor-geral e a Reitoria. O reitor comentou que o Gabriel Maduro, diretor de Tecnologia da
Informação, tem trabalhado com a questão de frequência no SUAP e tem o intuito de desenvolver um
módulo para criação e gestão de reuniões, desse modo, assim que a reunião for agendada no sistema
será necessária a aprovação da chefia para homologar a frequência do servidor nas reuniões da
comissão a qual ele pertence. O reitor Bregagnoli colocou em votação a suspensão ou não do
pagamento de meia diárias e lembrou que a decisão deve ser seguida em todas as unidades e frisou
que não será admissível unidade com ação contrária a decisão do Colégio de Dirigentes. O colegiado
decidiu por unanimidade manter a atual decisão da gestão: Não realizar pagamento de meia diária
mediante fornecimento de veículo e alimentação para viagens a serviço em qualquer uma das
unidades do IFSULDEMINAS. Ficou acordado que o chefe de gabinete, professor Everaldo Ferreira,
encaminhará, por e-mail, o parecer do procurador Dr. Dauri da Silva referente a suspensão do
pagamento da meia diária para. O diretor de tecnologia da informação, Gabriel Maduro, informou
que já está sendo realizado processo eletrônico via SUAP. Dando prosseguimento a reunião, o reitor
passou a palavra para a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação, Sindynara Ferreira para
apresentação do Item 02. Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: 02.1 Ajuda dos
Campi Inconfidentes e Muzambinho para a OBAP. A pró-reitora Sindynara Ferreira comentou
que a Reitoria está contando com a ajuda dos campi Inconfidentes e Muzambinho para a realização
da OBAP (Olimpíada Brasileira de Agropecuária). Sindynara Ferreira reiterou o pedido para que o
Campus Inconfidentes libere os docentes para participar na organização do evento e um caminhão
com motorista para levar as plantadoras para o IFSUDESTE Campus Bambuí que serão utilizadas
para a realização da prova prática. Ela reiterou também o pedido para o campus Muzambinho de
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liberação da caminhonete para transportar os manequins de inseminação artificial bem como a
liberação do professor Marcelo Rosa que também atuará na organização. O reitor lembrou que este
ano o evento acontece no Campus Bambuí em homenagem aos 50 anos do campus e lembrou
também que essa é a primeira vez que o evento conta com a participação de equipe internacional,
contando com a participação de uma equipe da Angola. O diretor-geral do Campus Muzambinho
solicitou a Sindynara Ferreira que encaminhe novamente a solicitação por e-mail pois não teve
acesso. Item 02.2 Organização dos campi para a demanda dos discentes e docentes para a
Jornada; Sindynara Ferreira informou que foram submetidos 955 trabalhos na plataforma da
Jornada, um volume bastante expressivo. Sindynara avisou aos diretores-gerais que é necessário que
seja organizada a logística para participação dos discentes e docentes no evento que ocorrerá em
Muzambinho. Ela afirmou que os trabalhos estão sendo avaliados e que não deverão ser apresentados
todos os 955 trabalhos submetidos na plataforma. Item 02.3 SBPC; Sindynara Ferreira informou que
o IFSULDEMINAS participou da septuagésima reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC) que ocorreu em Alagoas, tendo sido representado pelo professor Mosar Faria
Botelho, que conta com muitos editais na Inovação, e levou o protótipo (Laser Scanner que foi
desenvolvido no laboratório FOTOROBI do Campus Inconfidentes) para ser apresentado. Sindynara
explicou que a participação do docente foi indicação do IFSULDEMINAS mas contou com o apoio
financeiro do MEC. Item 02.4 Conecta IF. A pró-reitora Sindynara Ferreira comentou que houve
participação da discente Sheron Luma de Oliveira, do Campus Muzambinho no CONECTA IF, no
desafio Mulheres da Ciência. A aluna foi selecionada pela PPPI porque já participou, com êxito, de
inúmeras atividades dentro do IFSULDEMINAS como OBAP, IESO, Festival Cultural, Iniciação
Científica, entre outras. Sindynara agradeceu a Pró-Reitoria de Extensão pelo apoio com o edital
EVACT (alimentação), do IFB (Instituto Federal de Brasília) que forneceu o alojamento e passagem e
ao Campus Muzambinho pela logística de transporte da estudante até o aeroporto, liberação da aluna
e o fornecimento de alguns brindes para o evento. Item 02.5 Resultados editais CNPq; A pró-reitora
Sindynara Ferreira afirmou que já foi publicado os resultados dos editais do CNPq e que a
implantação de bolsas vai ocorrer a partir do mês de agosto. Item 02.7 Comitê de Iniciação
Científica; Sindynara Ferreira informou que está sendo elaborado um comitê de iniciação científica
com o intuito de coordenar e gerenciar os programas de bolsas (PIBIC), fazendo cumprir as regras
das agências de fomento (CNPq, FAPEMIG e Regulamento Institucional) em atendimento a
exigência do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Item 02.8
Sisgen; A pró-reitora de PPI informou sobre a plataforma de cadastro de projetos que envolvem o
patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado (SisGen - Sistema Nacional de Gestão do
Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado) e afirmou que foram realizadas
reuniões presenciais e/ou a distância com todos os coordenadores de pesquisa e DEPE/DDEs sobre o
sistema e sobre a necessidade de divulgação no campus. Ela informou também que foi lançado o
informativo sobre o SisGen e que esta ação vai no sentido de evitar a biopirataria. Sindynara chamou
a atenção para o fato de que o pesquisar é o responsável pelo cadastro na plataforma e que para
pesquisas mais antigas a data limite de cadastro é 06/11/2018 podendo após esta data sofrer sanções
conforme a lei. Sindynara afirmou que em caso de penalidade esta vai também para a Instituição e
reforçou o apelo para sempre lembrar nas reuniões sobre o quanto o cadastro é importante. Sindynara
afirmou que em caso de dúvida a PPPI está disponível para ajudar. Item 02.9 Editais de inovação;
Sobre os editais do Espaço Maker (42/2018 e 91/2017) e o de Inovação (72/2018), Sindynara Ferreira
informou que já ocorreu a descentralização financeira. Sindynara relatou a ótima qualidade dos
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projetos na área de inovação que andam sendo ranqueados. Ela afirmou que a PPPI espera que este
momento difícil em questões financeiras melhore e cada vez mais possam ser contemplados projetos
de qualidade em prol do desenvolvimento do IFSULDEMINAS. Sindynara Ferreira aproveitou para
relatar também sobre os editais de fomento externo, ela afirmou que embora estejam sempre
enviando e-mail e conversando com os campi não tem percebido um interesse muito grande pelo
edital. Sindynara Ferreira apresentou alguns informes que não estavam na pauta: a) Ela relatou que o
SUAP Pesquisa ainda está na fase de estudo de viabilidade. b) Sindynara Ferreira afirmou que foi
obtido, baseado no relatório deste ano, o aumento de 01 cota de bolsa PIBID (Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência e 02 cotas PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Cietífica), o que é bastante vantajoso diante do cenário atual, no qual alguns institutos vem perdendo
cotas. c) Ela informou que não teve inscritos para o Edital de editor chefe da Revista
Agrogeoambiental então coube a PPPI tomar a iniciativa de indicar e convidar o professor Miguel
Angel Toledo del Pino, Campus Inconfidentes, que aceitou o convite para ser o Editor-Chefe da
Revista. d) Sindynara Ferreira contou que foi realizada uma enquete sobre a capacitação do servidor
tendo como ambiente de pesquisa o IFSULDEMINAS. Ela afirmou que 257 pessoas responderam a
pesquisa, sendo 64,00% servidores técnico-administrativos. Dentro as respostas obtidas não foram
significativos o interesse por graduação e especialização, 40,9% pleiteiam mestrado, 47% doutorado
e 8,2% o pós-doutorado. Sindynara Ferreira afirmou que está em contato com a UNIFEI para uma
parceria para oferta de Mestrado Profissional em Administração, que deverá disponibilizar 20 vagas.
e) Ela informou que no dia 04 de setembro acontecerá a reunião da Câmara de Pesquisa, PósGraduação e Inovação (CAPEPI) onde vai ser repassado o regimento da Capepi para reformulação, a
minuta do Programa Institucional de Bolsas (PIBO) do IFSULDEMINAS – que envolve um
documento bem completo, de 40 páginas, respaldado na legislação e também o regimento da pósgraduação, que deverá passar por uma reformulação. Sindynara afirmou que tem recebido solicitação
para esclarecimento de alguns pontos drásticos da reformulação do regimento da pós-graduação
principalmente na questão de trabalho de conclusão de curso (TCC). Sindynara explicou que a
resolução CNE/CES nº 1 de 06 de abril de 2018 não deixa claro a questão do TCC ser individual e
revoga a resolução CNE/CES nº 1 de 08 de junho de 2007 que deixava explícito a questão e que
revogava alguns artigos da resolução CNE/CES nº 1 de abril de 2001, em que o artigo 11 tratava
dessa questão. Sindynara Ferreira afirmou que estão partindo da premissa de que quando a resolução
maior, no caso a CNE 1/2018, não define para a gestão os trâmites ou clareza de determinados
processos, deve a instituição regulamentar o processo, ou seja, como a de 2007 foi totalmente
revogada e não existe nada neste sentido e não existe nenhum marco regulatório em âmbito nacional,
a proposta é que o IFSULDEMINAS faça os ajustes. Sindynara Ferreira esclareceu que essa é uma
proposta da PPPI que, se todos concordarem, será levada à CAPEPI para discussão. Todos
concordaram com a proposta e entenderam que não existe um marco regulatório que possa ser criado
pelo IFSULDEMINAS. Sendo assim, será alterado o regimento geral de pós-graduação lato sensu
deixando para o colegiado do curso regulamentar como deverá ser realizado o TCC, sendo que a
decisão deverá constar no PPC. O diretor-geral João Paulo Gomes sugeriu que os diretores gerais
façam um reforço com os coordenadores de pesquisa porque são eles que estarão na CAPEPI fazendo
a defesa. Ele explicou que levantou a questão porque no Campus Passos tem alguns cursos de pósgraduação, entre EAD e presencial, e está sendo crucial na questão de matrículas, aberturas de novos
polos e/ou matrículas em novos polos a questão do TCC. Ele afirmou que essa mudança é muito
importante pois possibilitará aumentar o número de matrículas na pós, que é um curso com baixa
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evasão e contribuirá na questão orçamentária. O pró-reitor de ensino, Giovane José, propôs que o
diretor-geral João Paulo Gomes se apresente na CAPEPI fazer a defesa. A proposta do Giovane José
foi aprovada. Sindynara Ferreira retomou a palavra e apresentou o Parecer do Supremo Tribunal
Federal, sessão ordinária de 26/04/2017, que deu provimento para recurso extraordinário 597854 e
autoriza instituições federais quanto ao apreçamento de cursos de pós-graduação. Sindynara afirmou
que isso está sendo discutido novamente na instituição, porém disse que no regimento não vai constar
nada muito definido para ter um outro regulamento da PPPI tratando do apreciamento e opinou que
diante da situação política que vivemos (eleições) ela acredita que deveria ser adiado até o final das
eleições o que todos concordaram, assim não entrará em discussão neste momento o pagamento de
cursos de pós-graduação Lato sensu no IFSULDEMINAS. Item 02.10 CEUA – Informes e
providências. Sindynara Ferreira comentou que a PPPI está contribuindo com o Comitê de Ética no
Uso de Animais (CEUA) e tem mantido contato com o André Luis Correa, do Campus Muzambinho,
presidente do comitê, sobre algumas guias que o Conselho Nacional de Controle de Experimentação
Animal – CONCEA (que rege o CEUA) está emitindo. Ela explicou que o CONCEA lançou algumas
normativas como: “Primatas não humanos mantidos em instalações de instituições de ensino ou
pesquisa científica”, Resolução Normativa nº 28 de 13/11/2015; “Anfíbios e serpentes mantidos em
instalações de instituições de ensino ou pesquisa científica”, Resolução Normativa nº 29 de
13/11/2015; "Peixes mantidos em instalações de instituições de ensino ou pesquisa científica para fins
de estudo biológico ou biomédico I - Lambari (Astyanax), Tilápia (Tilapia, Sarotherodon e
Oreochromis) e Zebrafish (Danio rerio), Resolução Normativa nº 34 de 27/07/ 2017; "Cães e Gatos
domésticos mantidos em instalações de instituições de ensino ou pesquisa científica" do Guia
Brasileiro de Produção, Manutenção ou Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou Pesquisa
Científica", Resolução Normativa nº 41 de 25/07/2018; “Equídeos mantidos em instalações de
instituições de ensino ou pesquisa científica”, Resolução Normativa nº 42 de 25/07/2018. Sindynara
Ferreira explicou que após o CONCEA lançar a resolução, a Instituição tem o prazo de 5 anos para se
adequar a elas. Ela alertou que tem uma Resolução de 2013 que trata sobre estrutura física e
ambientes de roedores e lagomorfos (Instrução Normativa Nº 15/2013), ou seja, o período de 5 anos
expira esse ano. Ela comentou que o André Luis explicou que a partir de 16 de dezembro de 2018,
não será mais permitido o uso de instalações não adequadas à esta Resolução, para atividades de
Ensino ou Pesquisa. Porém ao que tudo indica temos duas situações: 1ª) a RN15 dispõe sobre a
estrutura física e o ambiente de Biotérios, mas ainda há dúvidas sobre a Cunicultura por exemplo, por
se tratar de uma instalação de produção animal; 2ª) segundo o CONCEA, toda instalação na qual são
produzidos, mantidos ou utilizados animais para atividades de ensino ou pesquisa, são considerados
biotérios, devendo atender à RN-15. Inclusive instalações que recebem os animais de outro local
próximo ao período de uso, como ocorre no CECAES, são definidas como Biotérios de
Experimentação ou de Manutenção. Ela solicitou que os diretores-gerais verifiquem se seu respectivo
campus está adequado ou não à resolução e o que pode ser feito em caso de não estar adequado. Ela
afirmou que o André Luis Correa está muito preocupado nesse sentido e está fazendo algumas
consultas no CONCEA para analisar se todos as resoluções se aplicam ao IFSULDEMINAS. O
André Luis Correa relatou problema em relação ao envio de dados de ensino, por exemplo, qualquer
disciplina que envolve animal precisa enviar um projeto anteriormente para o CEUA e isso não tem
ocorrido. Sindynara Ferreira esclareceu que a questão de pesquisa está sendo observada, porém a
questão de ensino não está de acordo com as orientações do CONCEA e por esse motivo a instituição
pode sofrer punições. O reitor Marcelo Bregagnoli comentou que quando iniciou a obrigatoriedade de
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criação do CEUA, a PPPI indicou membros para a comissão, comissão essa que iniciou as atividades
desenvolvendo relatório bastante estruturado sobre a criação e utilização animal dos campi do
IFSULDEMINAS. Ela explicou que o CEUA sugeriu que seja criada uma comissão por campus para
averiguação das práticas locais. Sindynara Ferreira comentou que a questão do CEUA deve ser
amadurecida e discutida com calma, tendo sido apresentado na reunião de hoje apenas a título de
informe. Por último, a pró-reitora de Sindynara Ferreira apresentou o item 02.6 Pendências de
relatórios. Sobre as pendências de relatórios do Cartão Pesquisador, Sindynara Ferreira afirmou que
esta é uma preocupação desde que assumiu a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação.
Ela disse que foi realizado um levantamento que evidenciou a existência de pendências desde 2013.
Sindynara Ferreira entregou aos diretores-gerais um ofício e uma listagem dos pesquisadores que
possui pendências e solicitou ação para solucionar as pendências e lembrou que o Instituto é passível
de auditoria, conforme consta na Constituição Federal, artigo 70, que trata sobre os mecanismos de
transparência. O reitor Bregagnoli comentou que em casos de pendências com a CNPQ o pesquisador
pode sofrer uma punição que o impede de concorrer a qualquer edital por um período de 5 (cinco)
anos. Diante dessa possibilidade a PPPI solicitou ajuda dos diretores-gerais para que, junto aos
coordenadores de pesquisa e NIPE, possam conversar com esses pesquisadores e ajudá-los na
prestação de contas a fim de resolver todas as pendências. Sindynara Ferreira pediu sigilo sobre as
informações que entregou aos diretores-gerais. O diretor-geral Carlos Henrique perguntou qual a
penalidade diante da não regularização da situação em prazo estipulado. Sindynara Ferreira comentou
que o pesquisador precisa se atentar ao que determina o regulamento, as sanções não são pequenas. O
reitor sugeriu que fosse retirado o direito do servidor concorrer a qualquer edital do Instituto pelo
prazo de um ano. A pró-reitora Sindynara Ferreira explicou que o pesquisador já fica impedido de
concorrer a alguns editais quando possuem pendências com prestação de contas (parcial e final) até
sua regularização. Encerrada a pauta da PPPI, a diretora-geral do Campus Pouso Alegre, Mariana
Felicetti, solicitou espaço para apresentar uma dúvida. Ela afirmou que nomeou por meio de portaria
interna uma servidora do campus para exercer a função de Coordenadora de Eventos sem concessão
de Função Gratificada e que a função não consta no organograma. Ela questionou se é necessário
exonerar a servidora da função. O reitor sugeriu levar o caso para o procurador Dr. Dauri Ribeiro para
emissão de parecer sobre o caso e afirmou que o parecer será enviado para todos os diretores-gerais
tomarem ciência. O reitor concedeu a palavra para o servidor Gabriel Maduro Marcondes, Diretor de
Tecnologia da Informação, para apresentação do item Comitê de Risco. O reitor Bregagnoli comentou
que a mesma apresentação foi feita Reitoria e afirmou ser muito interessante pois vai ao encontro
com algumas questões da Gestão Pública principalmente nesse momento de construção do PDI,
análise de processos e mapeamento. Gabriel Maduro iniciou sua apresentação contando que foi criado
no Instituto, em 2017, o Comitê de Governança de Riscos e Controles em atendimento a uma
exigência da Controladoria Geral da União, em 2016, através de portaria. Em 2017 foi emitido um
Decreto exigindo o Comitê que é composto pelo reitor (coordenador), os pró-reitores e todos os
diretores-gerais. Gabriel Maduro chamou a atenção para o fato de que existe um documento, de 2014,
da CGU sobre Referencial de Governança do TCU com várias recomendações. A cada ano é feito
uma avaliação em forma de relatório, preenchido na reitoria, e no final é obtido uma nota da
instituição. O diretor Gabriel Maduro comentou que um dos objetivos da TI é melhorar a nota do
Instituto. Ele explicou que governança pode ser definida como “um conjunto de mecanismos de
convergência de interesses de atores direta e indiretamente impactados pelas atividades da
organização” e que a principal função da governança é de monitorar a gestão e que dentro do
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IFSULDEMINAS o órgão máximo de governança é o Conselho Superior. Ele afirmou que a TCU
tem vistoriado as ações atentamente. Ele chamou a atenção para a diferença entre governança e
gestão e frisou que a governança é responsável por supervisionar a gestão, envolver as partes
interessadas (alunos e os servidores), gerenciar riscos estratégicos, gerenciar conflitos internos,
auditar e avaliar o sistema de gestão e controle, promover a accountability (prestação de contas e
responsabilidade) e a transparência. A governança é feita pelo Conselho Superior, Colégio de
Dirigentes, reitor, pró-reitores e diretores dos campi. Gestão, por sua vez, envolve implementar
programas (projetos, ações etc), garantir a conformidade com as regulamentações, revisar e reportar o
progresso de ações, garantir a eficácia administrativa, manter a comunicação com as partes
interessadas e avaliar o desempenho. Gabriel Maduro comentou que a gestão é diferente em cada
setor e que o PDI deve propor a normalização de algumas ações e padronização de alguns processos.
Ele afirmou que a parte de TI, contratações e gestão de pessoas tendem a ficar parecidas e definidas
pelo PDI, enquanto que nas demais áreas (ensino, pesquisa e extensão) não deverão ocorrer a
padronização. Sendo assim, a gestão é feita pelos servidores do IFSULDEMINAS que planejam,
executam e controlam as ações e processos baseados na decisão da governança (responsável por
planejar e avaliar as ações a serem implantadas). Gabriel Maduro sugeriu que o IFSULDEMINAS
busque meios de expor as ações positivas do Instituto como modelo de governança. O diretor Maduro
afirmou que estruturas adequadas de governança é algo que o IFSULDEMINAS esta quase
alcançando, pois ainda são necessários alguns ajustes e sugeriu que seja reservado um período nas
reuniões do colégio de dirigentes para condução das reuniões de governança, ou seja, que seja
reservado alguns minutos para tomadas das decisões de governança antes do prosseguimento normal
da reunião do colégio de dirigentes uma vez que a Comitê de Governança de Riscos e Controles e
Colégio de Dirigentes são formados basicamente pelos mesmos servidores. Gabriel continuou sua
apresentação afirmando que o TCU propõe um modelo de Governança definido por três eixos:
liderança, estratégia e controle e apontou alguns ajustes necessários para ser implantado no processo
de governança do IFSULDEMINAS. O diretor Gabriel Maduro apresentou também o resultado do
IFSULDEMINAS na avaliação do TCU no ano de 2017 chamou a atenção para o índice geral de
governança que demonstra que o Instituto está saindo do nível inicial para o intermediário. O reitor
Bregagnoli comentou que a auditoria da TCU normalmente é atrelada a auditoria da CGU. Finalizada
a apresentação do Gabriel Maduro, o reitor passou a palavra para o servidor Lindolfo Ribeiro da Silva
Júnior, Diretor da Coordenação de Acompanhamento ao Educando do IFSULDEMINAS, para fazer a
apresentação sobre o Auxílio Estudantil, pauta da Pró-Reitoria de Ensino, item da 7.2 Diretoria de
Assuntos Estudantis. Em relação ao item 7.2.1 – Estatuto das Atléticas e órgãos de representação
discente. Lindolfo Júnior apresentou que de acordo com os novos instrumentos de avaliação é
necessário dentro das Instituições ter duas ações que vão passar pela Diretoria de Assuntos
Estudantis. Uma das ações é a criação e análise do fortalecimento dos órgãos de representação
discente, ou seja, é preciso que os discentes do IFSULDEMINAS estejam organizados, porém a
Instituição não pode ter ingerência na organização. A ideia da Diretoria de Assuntos Estudantis é que
a Instituição apoie a formação dos órgãos de representação: Grêmios Estudantis (alunos da educação
básica) e os Centros Acadêmicos ou Diretórios Acadêmicos. Ele explicou que os servidores não
podem ter uma ação muito próxima na criação dos órgãos estudantis, mas podem incentivar a criação
e dar apoio para o funcionamento desses órgãos estudantis. Dentro da questão estudantil, existe
também a questão Atléticas que, embora elas tenham uma ação muito voltada para a prática esportiva
e cultural, são também entidades de representação estudantil. Por isso, tão logo o Lindolfo Ribeiro
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assumiu a função de diretor da coordenação de acompanhamento ao educando o apresentou uma
provocação das Atléticas do Campus Pouso Alegre. Os estudantes alegaram que, assim como existe o
JIF´s para os alunos da educação básica, eles também querem participar de Jogos Estudantis e não
tem jogos para alunos do Ensino Superior. Diante desse fato, os alunos formaram uma Atlética,
montaram um estatuto e o encaminharam para a Diretoria de Auxílio Estudantil e para o Coordenador
de Esportes da época, professor Fabiano Fernandes da Silva analisarem o documento. O diretor
Lindolfo relatou que ele e o professor Fabiano fizeram a leitura do documento e realizaram as
adaptações necessárias. Feito isso, o documento foi enviado novamente para a Atlética e o professor
Fabiano da Silva encaminhou o documento duas vezes para o curso de Educação Física do Campus
Muzambinho a fim de colher sugestões, porém não obteve retorno. Sendo assim, Lindolfo Júnior
afirmou que o Estatuto está pronto e que foi encaminhado para o e-mail dos membros do colégio de
dirigentes para que tomem conhecimento. Ele afirmou a importância de que este estatuto seja
aprovado. O diretor-geral do Campus Passos, professor João Paulo Gomes afirmou que também tem
demanda de uma organização informal de Atlética no Campus Passos cobrando a respeito da
regulamentação. Lindolfo Ribeiro comentou que, em relação aos estudantes do curso técnico, um e
representante do curso FENET - Federação Nacional dos Estudantes em Ensino Técnico (que
inclusive vai participar ativamente do Fórum Mineiro), esteve na reitoria com o objetivo de criar uma
ponte com os estudantes do IFSULDEMINAS e afirmou que vai auxiliar na formação desses grêmios
estudantis dentro dos campi. A diretoria de assuntos estudantis irá prestar auxílio aos grêmios no que
for necessário para orientar e formalizar os centro acadêmicos. Lindolfo Ribeiro solicitou que os
diretores-gerais apoiem a causa e incentivem os estudantes a se mobilizarem para a criação e
participação nos grêmios estudantis. Ele afirmou também que a DAE está fazendo um levantamento
das informações referentes aos grêmios estudantis existentes no IFSULDEMINAS. Lindolfo Júnior
lembrou que não é necessário que o campus disponibilize uma sala exclusiva para as reuniões da
Atlética, mas é necessário que cada campus ceda um espaço para a Atlética guardar seus instrumentos
e documentação. A diretora-geral do Campus Pouso Alegre, professora Mariana Feliccetti, questionou
se é permitido que o campus disponibilize um espaço compartilhado para a Atlética e grêmios, espaço
o qual cada organização irá dispor de armário privado mas compartilharão a estrutura da sala e assim
todos os órgãos estudantis deverão contribuir para a montagem e manutenção. Lindolfo afirmou que é
permitido e reforçou que todos os órgãos institucionais devem ser regulamentados. Item 7.2.2
Políticas de acolhimento ao discente e acompanhamento dos estudantes atendidos pelos
auxílios; Em relação ao item, Lindolfo Júnior comentou que está previsto o acolhimento dos
estudantes do IFSULDEMINAS. Todo ano é feito uma atividade de acolhimento com os estudantes e
famílias para explicar a eles como funciona o campus e a escola, porém afirmou que é preciso ter
uma ação além disso. A assistência estudantil se preocupa com a permanência e êxito dos estudantes,
e isso não representa apenas a distribuição de recursos financeiros para auxiliar os estudantes. O
reitor Bregagnoli chamou a atenção de todos informando que a procura por auxílio estudantil
aumentou significativamente nos últimos anos sem que tenha ocorrido aumento de recursos
destinados a este fim. Ele afirmou que a LOA esta estabelecendo R$ 700.00,00 a menos para
Assistência Estudantil em 2019. Lindolfo Júnior comentou que é importante trabalhar com a questão
da permanência e êxito no Instituto tendo por base as ações de acolhimento e acompanhamento do
estudante que recebe o auxílio financeiro a fim de analisar se o auxílio estudantil está sendo
disponibilizado aos alunos que realmente precisam. Esse acompanhamento ocorrerá por parte dos
CGAE (Coordenação Geral de Assistência ao Educando) e os profissionais de serviço social dos
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campi. O reitor Bregagnoli comentou que houve uma melhora bastante evidente na atuação das
assistentes sociais do Instituto, fruto do direcionamento do diretor Lindolfo Júnior. O reitor
parabenizou o diretor Lindolfo Ribeiro pela forma de atuação junto às assistentes sociais. Lindolfo
explicou a atuação do profissional de serviço social dentro do instituto e seu alcance. Ele afirmou que
a ação do CGAE e das assistentes sociais precisa ser fortalecida e reconhecida dentro da Instituição.
Lindolfo Júnior afirmou que as assistentes sociais podem começar a fazer o acompanhamento do
estudante o que envolve visita domiciliar e levantamento dos motivos que levaram o estudante a
evadir. Assim é possível analisar se a desistência ocorreu por desinteresse do aluno, dificuldade de
compreensão e/ou questão financeira que pode ser acudido pelas ações da Diretoria de Assistência
Estudantil, em alguns casos. Nesse sentido, o Lindolfo lembrou do PIBO (Programa Institucional de
Bolsas) que está quase na fase de aprovação. Ele afirmou que a Assistência Estudantil depende do
PIBO para aprovação de outro programa de Nivelamento que deverá ser implementado no ano de
2019, com o objetivo de desenvolver o estudante para que ele não desista ou seja reprovado
sistematicamente por falta de base educacional necessária para prosseguir com o curso. Lindolfo
afirmou que outras pessoas estarão ajudando as assistentes sociais no processo de análise. Ele
reforçou a importância de que os diretores tomem ciência da instrução normativa e nomeie as pessoas
para participarem dessa ação. Ele comentou que logo vai ser emitida uma outra Instrução Normativa
sobre o Sistema de Cotas e afirmou que o diretor-geral é responsável por nomear a comissão que vai
participar da análise de documentos do Sistema de Cotas. Giovane tomou a palavra e comentou que o
Lindolfo está fazendo uma reforma na diretoria que está mudando de perfil, a diretoria esta deixando
de ser um centro onde se acessa para ter bolsas para se tornar uma diretoria de assunto estudantil. É
uma diretoria que nasce com pró-atividade, priorizando os estudantes e os assuntos estudantis, que
vai dialogar com as assistentes sociais e as CGAE’s. O pró-reitor Giovane da Silva solicitou aos
diretores que os SAE's e CGAE’s acompanhem as ações do diretor de assuntos educacionais nos
campi. Encerrada a fala do diretor Lindolofo Ribeiro, a pró-reitora Sindynara Ferreira solicitou
autorização para que ela e os diretores Lindolfo Ribeiro e Gabriel Maduro se ausentarem da reunião
por motivos de agenda e obteve aprovação dos demais membros do Colégio de Dirigentes. O reitor
Marcelo Bregagnoli chamou a atenção para a possibilidade de agendamento de uma reunião com
Odair Cunha, secretário de governo e ex-Deputado Federal, em Pouso Alegre. Ele comentou que a
reunião deverá ocorrer em um sábado ou domingo antes da viagem para Búzios em função da reunião
da Rede e-TEC. Em relação a viagem para Búzios, o reitor comentou que estava programado que
todos iriam de micro-ônibus porém o diretor-geral Carlos Henrique sugeriu que fossem divididos
grupos de quatro pessoas e que façam a viagem de carro, assim poderia economizar nas diárias visto
que nem todos precisam chegar em Búzios no mesmo dia. Pensando na economicidade e praticidade ,
o colégio decidiu por realizar a viagem de carro. Ficou decidido que o diretor-geral Thiago Caproni
fará a viagem de de carro com um diretor-geral e com o professor e o aluno do Campus Poços de
Caldas, Os demais diretores serão divididos em outros três carros, devendo revezarem a direção do
veículo entre eles. Dando prosseguimento a reunião, o reitor passou a palavra para o pró-reitor de
extensão Cleber Ávila Barbosa para apresentação do item 03. Pró-reitoria de Extensão: 03.1
Custeio e logística dos JIF regional; Cleber apresentou uma planilha com os valores por unidade e
reitoria (R$ 39.325,02) para custear a alimentação e transporte dos 178 discentes envolvidos nos
jogos local. Ele afirmou que o IFNorte de Minas gastou R$ 400.000,00 para fazer a etapa local
enquanto que o IFSULDEMINAS gastou R$ 64.399,40. Foi acertado que a Reitoria iria ajudar com
R$ 40.000,00 para a realização do evento e o restante do valor seria foi dividido entre os campi.
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Cleber chamou a atenção para o fato de que os docentes que acompanharão os alunos para
participação dos jogos tem direito a receber diária, uma vez que não estarão recebendo hospedagem e
alimentação pelo IFSULDEMINAS. Ele informou que o valor por aluno é na faixa de R$ 660,00
reais e explicou que foi feito um TED para o pessoal do CEFET e o valor será repassado aos campi
proporcionalmente ao número de alunos/campus. O reitor solicitou que os diretores-gerais reforcem
com suas equipes de esporte que eles só participarão dos próximos eventos se suas equipes tiverem
bons índices. Cleber Barbosa apresentou também uma planilha em relação a logística e afirmou que
vai enviar uma planilha para os diretores-gerais por e-mail e solicitou que os dados em solicitados
sejam preenchidos. Item 03.2 Capacitação de servidores - parceria SEBRAE; Cleber apresentou
uma agenda de cursos a ser ofertado para os servidores sobre empreendedorismo e inovação. Ele
apresentou a pré-agenda para os campi e essa agenda esta sendo apresentada na reunião para
identificar disponibilidade do campus, interesse na oferta e autorização quanto a liberação para a
realização do curso. Cleber lembrou que não haverá custos para o campus apenas a disposição do
espaço para a oferta do curso. Item 03.3 Logística e programação da Feira de Estágios; Cleber
Barbosa solicitou apoio dos diretores para realizar a logística e programação da Feira de Estágios,
que ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro, em Inconfidentes. Ele afirmou que 58 empresas estão
confirmadas para participação na Feira de Estágios e afirmou também que já esta estruturado a
logística para participação dos alunos na feira. Item 03.4 Aprovação do PIBID e encaminhamentos.
Cleber comentou que um projeto escrito na coordenação da Isabel Ribeiro do Valle Teixeira
(Coordenadora Institucional do PIBID) conseguiu aprovação de 230 bolsas no PIBID, 100% de
aprovação de bolsas, a única instituição no país a obter esse índice de aprovação de bolsas. Sendo
assim, agora todas as licenciaturas do IFSULDEMINAS tem disponibilização de bolsas PIBID,
totalizando o valor R$ 1.955.880,00. O pró-reitor Cleber apresentou uma planilha com as
coordenações e os projetos por campus, ele afirmou que esta é a terceira vez que o IFSULDEMINAS
aprova o programa e solicitou o apoio de todos. Encerrada a pauta da PROEX, foi dada a palavra para
o Honório José de Morais Neto para apresentação do item 04. Pró-reitoria de Administração: 04.1
Matriz 2019; Honório Neto afirmou que o corte que o IFSULDEMINAS iria sofrer no valor de R$
4.000.000,00 ao que o reitor se referiu no início da reunião, ocorreria devido a um corte do governo
na Matriz 2019. A SETEC não aceitou o valor proposto pelo CONIF/FORPLAN que queria tirar dos
institutos melhores financeiramente para distribuir para os Institutos de situação pior. O reitor
Marcelo Bregagnoli e outros membros do CONIF se mobilizaram para uma votação e propuseram
que não ocorresse essa redistribuição dessa forma e acabaram ganhando a votação. A única coisa que
vai ocorrer é um rateio proporcional dentro do IFSULDEMINAS. Honório Neto explicou que a
planilha Matriz é calculada com base no ano 2017 fechado (devido a Plataforma Nilo Peçanha) e
apresentou a planilha do Campus Passos para exemplificar sua fala, estando o diretor geral João
Paulo de acordo a apresentação. A planilha evidenciou a criação de verba, devido a cursos EaD, para
o Campus Passos no valor aproximado de R$ 560.000,00 o que foi muito favorável para o bom
funcionamento do campus neste ano. O pró-reitor Honório Neto apresentou outras planilhas com
dados da Matriz de todas as unidades do IFSULDEMINAS e de outras instituições da rede e
comentou que pretende fazer um comparativo do nosso Instituto em relação aos outros Institutos do
país. Ele apresentou também uma planilha da Matriz do ano corrente e do ano anterior a título de
comparação. O reitor comentou que existem 644 unidades dos institutos federais no país e a
concorrência é entre todas as 644 unidades. Ele afirmou que o diferencial do IFSULDEMINAS é que
todas as unidades estão crescendo e desenvolvendo em conjunto e alertou que no dia que o orçamento
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for por unidade a situação pode se complicar. Honório Neto afirmou que embora muitos institutos
estejam em dificuldade essa não é a realidade do IFSULDEMINAS. O pró-reitor Giovane da Silva
chamou a atenção para o orçamento da EaD, ele afirmou que se não fosse o discricionário do reitor
para apoiar a oferta de EaD o IFSULDEMINAS não teria os bons índices atuais. Outro fator
importante foi a aderência dos campi para a oferta da educação a distância. Giovane da Silva afirmou
que o IFSULDEMINAS não conseguiu avançar mais a EaD e agora o Instituto está avançando na
otimização do MedioTec o que resultará em aumento no orçamento para o ano de 2019, fruto do
trabalho da diretoria de Educação a Distância na figura do seu diretor Evandro Moreira, e que
infelizmente não tem tido apoio dos bolsistas dos campi. O pró-reitor Giovane comentou que avançar
na otimização dos alunos no cenário atual não é possível, porém precisa ser pensado em forma de
impulsionar o desenvolvimento da EaD do Instituto. A ideia proposta pelo Giovane é a a criação de
Central de Serviço Compartilhado, ou seja, uma central formada por profissionais de áudio visual,
produtor de vídeo, operador de câmera e outros profissionais que não temos no quadro da Instituição
para atender a demanda da EaD. Giovane da Silva comentou que o diretor Evandro Moreira fez um
levantamento de custo por campus (valor aproximado de R$ 3.000,00 variando proporcionalmente ao
número de alunos/campus) para arcar as atividades de atendimento para 10 mil alunos institucionais
em qualquer curso. O pró-reitor Giovane questionou se todos estão de acordo com a criação da
Central para impulsionar o EaD e todos foram favoráveis. O reitor lembrou que está sendo
implantado o Data Center o que significa que teremos potencial para aumentar o atendimento EaD
em até 200 mil alunos. Ficou acordado então que será criado a Central de Serviço Compartilhado.
Honório Neto retomou a palavra e agradeceu aos DAP's, diretores gerais e a equipe da PROAD pela
prontidão durante o final de semana para o atendimento urgente da demanda da SETEC, embora os
dados só tenham sido liberados na terça-feira. Item 04.2 Encontro da Administração e Gestão de
Pessoas. O pró-reitor Honório Neto comentou que o objetivo do encontro é integração e troca de
experiências exitosas. Ele explicou que é uma capacitação de duração de dois dias e que ocorrerá a
custo muito baixo (valor aproximado de R$ 75,00/pessoa) e deverá contar com a presença de 125
servidores das duas áreas. Ele explicou que para o primeiro dia do evento vão ser convidados os
DDE’s e os Coordenadores de Curso. Honório Neto comentou que uma das experiências exitosas é o
sistema de Classificação de Despesas e afirmou que a classificação depois passar por auditoria. Ele
comentou que uma demanda atual é a transparência das informações, pois o Instituto está sendo
muito cobrado pelos fornecedores sobre a previsão de pagamento. Honório Neto lembrou que o
Campus Passos foi o primeiro a pagar multa alta (em torno de R$ 16.000,00) por não fornecer a
informação e lembrou que a multa sai do custeio. Honório Neto afirmou que o a equipe da PROAD
desenvolveu uma planilha no drive onde lançam todas as notas e previsões de pagamento no sistema
e esse trâmite o Honório classifica como experiência exitosa. A planilha é alimentada com frequência
e processa os dados indicando os dias que restam para pagamento da nota. Quando o fornecedor liga
na PROAD para obter qualquer informação referente pagamento, ela é de fácil acesso e é enviado
um print da tela para o fornecedor. O objetivo é que futuramente seja disponibilizado um link para
acesso aberto às informações. O pró-reitor de administração explanou brevemente sobre o
funcionamento da planilha Base de Dados – Financeiro Reitoria 2018. Em relação ao custo do
encontro, ele afirmou que o planejamento é para que os servidores administrativo se hospedam em
Machado para participar dos dois dias de encontro e sugeriu que haja um rateio da despesa da
hospedagem dos servidores entre as oito unidades uma vez que a reitoria esta arcando com a despesa
da alimentação. A sugestão foi aceita. O diretor Carlos Henrique sugeriu que haja transmissão do
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encontro para que os coordenadores de curso possam acompanhar via web. O reitor solicitou então
que os diretores convoquem seus coordenadores para acompanhar o evento por transmissão via web.
Encerrada a pauta da PROAD foi dada a palavra para o pró-reitor, professor Flávio Calheiros, para
apresentação do item 05. Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional: Item 05.1 Vestibular
2019/1; O pró-reitor Flávio Calheiros informou que a apresentação de hoje é para repassar o que foi
definido na reunião, do dia 15 de agosto, que a data do vestibular será 25 de novembro. Ele opinou
que este deverá ser o processo de vestibular com perfil mais institucional entre os vestibulares do
IFSULDEMINAS até o momento. Flávio Calheiros acredita que este novo formato contribuirá tanto
para a realização quanto para a divulgação do vestibular. Ele disse que o número de candidatos do
IFSULDEMINAS teve uma queda de 15% assim como todas as outras instituições de ensino do país.
Ele comentou que a COPESE (Comissão Permanente de Seleção) e a ASCOM (Assessoria de
Comunicação) estão trabalhando em prol de uma boa divulgação do vestibular e que foi criada uma
estratégia de divulgação do processo de vestibular de forma institucional com material único. A ideia
é que seja realizado um mapeamento das cidades do sul de Minas que geram alunos para o Instituto e
que ocorra a distribuição estratégica dessas cidades entre os campi para que seja feita a divulgação.
Flávio Calheiros comentou que o processo seletivo também deverá ser unificado, dessa forma um
candidato que mora em Passos, por exemplo, poderá realizar no Campus Passos o vestibular para
pleitear uma vaga em qualquer unidade do IFSULDEMINAS. Outro procedimento a ser adotado é
que a prova será processada no campus de realização da prova. Flávio Calheiros afirmou que houve a
inclusão do vestibular pedagogia Ead no calendário institucional de vestibular. Comentou que diante
do transtorno ocorrido no vestibular 2018/1 por causa do sistema de cotas, as assistentes sociais
apresentaram na COPESE a ideia de realizar a análise prévia do aluno, analisando se o aluno se
enquadra ou não no sistema de cotas. Deverá ser criada uma Comissão de Cotas para a averiguação
da documentação do estudante antes da matrícula e essa Comissão deverá executar as atividades no
horário regular de trabalho, sem gerar pagamento de curso ou concurso. O reitor Bregagnoli
comentou que a todo momento chega solicitação direta de servidor que ultrapassou as 120 horas
permitidas de atividades em curso ou concurso. Ele sugeriu que os encaminhamentos sejam feitos via
ofício emitido pelo Diretor-Geral da unidade a qual o servidor pertence, até mesmo como forma do
Diretor-Geral acompanhar os acontecimentos do campus. Ficou acordado que toda solicitação que
chegar na Reitoria encaminhada diretamente por servidor será retornada ao campus para
conhecimento, análise e emissão de ofício do Diretor-Geral. O pró-reitor Flávio Calheiros explicou
também que o material de divulgação neste ano tem que passar pela aprovação do TSE – Tribunal
Superior Eleitoral, por ser ano de eleição, e por isso não foi possível antecipar a prova como era a
ideia inicial. Sendo assim, foi mantida a data de 25 de novembro para a realização da prova e foi
alterado alguns procedimentos para sanar os problemas identificados anteriormente em relação ao
organograma das atividades do vestibular e matrículas. Item 05.2 PDI. O professor Flávio Calheiros
comentou que está quase na fase final de desenvolvimento do PDI, faltando apenas a etapa das
audiências públicas em todas as unidades do IFSULDEMINAS que estão agendadas para ocorrer no
mês de outubro. Para as audiências será necessário a participação de uma equipe do PDI e da gestão
nos campis, pois a ideia é que ocorra discussão, sugestão e esclarecimentos sobre o documento. O
que está ocorrendo agora já foi chancelado pela direção, porém extremamente necessário ouvir a
comunidade do IFSULDEMINAS. O pró-reitor Calheiros apresentou slides sobre o Planejamento
Estratégico que já esta disponível do site do PDI. Ele explicou que na etapa inicial foi criado um
Mapa Estratégico que possui 4 perspectivas com seus objetivos estratégicos. Dentro de cada objetivo
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estratégico foram criados indicadores e esses indicadores divididos por perspectivas estratégicas e
objetivos. Ele chamou a atenção para o fato de que alguns indicadores tem metas estabelecidas
enquanto outros indicadores não, pois essas metas devem ser discutidas pelos diretores-gerais em
suas respectivas unidades. Flávio Calheiros alertou que é necessário clareza para analisar cada um
dos indicadores e estabelecer as metas. Ele afirmou que alguns dos indicadores que a reitoria planejou
devem ser analisados também por todos campi. Caso algum campus identifique a necessidade de
criação de mais de um indicador é necessário contatar a PRODI para que haja discussão se o
indicador se aplica para a todos os campi ou se é específico. O pró-reitor Calheiros lembrou que o
prazo para preenchimento dos indicadores é curto, os indicadores devem ser preenchidos até o dia 31
de agosto e justificou que ainda é necessário que o documento PDI tramite pelo CAPI e CONSUP
este ano. Encerrada a pauta da PRODI, o reitor passou a palavra para o diretor da Diretoria de Gestão
de Pessoas, Luiz Ricardo Gissoni de Moura para apresentar o item 06. Diretoria de Gestão de
Pessoas: item 06.1 Proposta de Programa de Assistência à Mãe Nutriz; O diretor Luiz Gissoni
explicou que recebeu uma proposta de projeto de uma servidora do Campus Avançado Três Corações
de implementar um programa de assistência à mãe nutriz, assim como ocorre em alguns outros órgãos
como TCU e a Universidade Federal de Brasília. A ideia consiste em conceder a redução da carga
horária diária de 08 horas para 06 horas para a mãe que está amamentando, podendo chegar no prazo
máximo de 24 meses desde que comprovada periodicamente a amamentação. Luiz Gissoni afirmou
que está juntando documentação e informação referente a ocorrência desse programa em outras
instituições e institutos federais e deverá apresentar o assunto melhor embasado em ocasião futura.
Luiz Gissoni questionou se todos estão de acordo para que ele possa continuar com a análise da
proposta. Ele opinou que essa é uma ação que tem um benefício muito grande para a mãe e um
impacto muito pequeno para o Instituto, uma vez que são poucas servidoras amamentando ao mesmo
tempo no Instituto e explicou que a implantação do programa é voltado para as servidoras técnicoadministrativas uma vez que para as servidoras docentes existe a Normativa Docente. Todos foram
favoráveis ao andamento da proposta e trâmite normal nas câmaras. Item 06.2 Plano Odontológico;
Luiz Gissoni afirmou que está retirando o item de pauta pois é necessário realizar uma chamada
pública. O item será apresentado em outra ocasião. Item 06.3 Revisão da Resolução 16/2017 –
Concessão de Licença para Capacitação; Luiz Gissoni avisou que não vai mais trabalhar com a
revisão da Resolução 16/2017, pois não é realmente necessário. Ele afirmou que o servidor que
desejar se afastar para capacitação (período de 03 meses) pode legalmente carregar a Função
Gratificado (FG) ou Cargo de Direção (CD), e lembrou que CD e FG são de livre nomeação e livre
exoneração conforme interesse da chefia ficando, portanto, a critério de cada gestor a decisão.
Gissoni informou que esta apresentando esse item porque inúmeros servidores estão completando 05
anos de serviço na instituição e têm demonstrado interesse em desfrutar da Licença para Capacitação.
A diretora-geral Mariana Feliccetti sugeriu que as respostas sejam padronizadas para todas as
unidades do IFSULDEMINAS. O reitor comentou que, embora o afastamento de servidores com FG
e CD seja permitido pela legislação ele acredita a decisão é uma questão mais moral do que
administrativa e se manifestou favorável a padronização da resposta dos gestores. O diretor-geral
Francisco Victor comentou que o servidor afastado para licença capacitação com FG ou CD está
desfrutando de dois benefícios. Luiz Gissoni lembou que essa licença era a antiga férias de três
meses que o servidor não tinha obrigação nenhuma de se capacitar e hoje em dia, o servidor tem a
obrigação de cumprir alguma qualificação. Mariana Feliccetti comentou que é necessário pensar em
meio de exigir uma capacitação de qualidade do servidor. O diretor Gissoni reforçou que os diretores-
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gerais sejam transparentes com os servidores em relação ao que é permitido pela legislação e a
decisão da gestão. O pró-reitor Honório Neto lembrou também que existem os servidores que
trabalharam muitos anos exercendo muito bem a função e solicitam o afastamento, por isso cada caso
deve ser bem analisado. O diretor-geral Carlos Henrique questionou sobre os docentes em função
administrativa que continuam desfrutando de férias de 45 dias, além de recesso em semana de saco
cheio enquanto que o técnico administrativo em cargo de CD desfruta dos 30 dias de férias e tem que
cumprir horário administrativo. Carlos Henrique comentou que isso deve ser analisado uma vez que
o docente em função administrativa deixa de exercer as atividades docentes e passa a exercer as
atividades administrativas. O diretor João Paulo confirmou que a a situação apresentada pelo diretor
Carlos Henrique também é motivo de muita reclamação por parte dos servidores administrativos do
Campus Passos. Ficou acordado que o diretor-geral deve avaliar a solicitação do servidor com FG ou
CD e identificar se o curso é de interesse da gestão ou não. Caso o curso seja apenas de interesse
pessoal não deverá haver a liberação do servidor com a permanência da FG e CD. Cabe ao gestor
decidir se após o período de afastamento do servidor a CD ou FG retornará para ele. Item 06.4
Revisão da resolução das 30h; O diretor Luiz Gissoni comentou que esse item vai ser apresentado
na reunião do Conselho Superior que vai acontecer amanhã, dia 22 de agosto. O reitor comentou que
o item tem causado alvoroço desnecessário entre os servidores e comentou que amanhã serão
apresentados os relatórios e que a não apresentação do relatório seria o equivalente a um pedido de
cancelamento da jornada flexibilizada. A Normativa que foi aprovada em setembro de 2015 previa,
no artigo 6,º a apreciação do relatório anualmente, porém já faz três anos e nenhum relatório da
jornada flexibilizada foi apresentada no Consup até o momento. Os relatórios serão apresentados em
atendimento à Normativa. Ele lembrou que a apresentação do relatório vem sendo cobrada a mais de
um ano, pois é uma exigência da CGU (Controladoria Geral da União). O reitor afirmou que vai
enviar um ofício para a CIS advertindo a falta do envio do relatório ao longo dos três anos de jornada
flexibilizada. Os relatórios deveriam ser apresentados semestralmente a Reitoria e anualmente ao
Conselho Superior. Cleber Barbosa afirmou que deve ser reforçado que o vai ser votado é a
aprovação do relatório das 30 horas. Cleber identificou que a preocupação dos servidores é em
relação as sugestões de alteração apontadas pelo CAPI. O pró-reitor Flávio Calheiros sugeriu que as
propostas sejam apresentadas separadamente, pois são duas propostas diferentes. O primeiro item é a
aprovação do relatório e o segundo item é a aprovação das propostas de alterações apontadas pela
CAPI. Todos concordaram com a sugestão. Calheiros questionou se vai ser apresentada uma minuta
da resolução alterada ou se será posto em votação do conselho se há a necessidade de realizar
alterações na resolução. Foi esclarecido que será apresentado ao Conselho se o documento deverá
passar por revisão ou não. Caso o Conselho Superior decida pela revisão da resolução o CAPI
encaminhará as propostas para a CIS para que ocorram as discussões necessárias. As propostas do
CAPI se resumem em: 1) proposta de revisão da resolução 2) Padronização dos relatórios; 3)
Melhoria no sistema de acompanhamento do atendimento ao público que deverá ser vinculado ao
SUAP. Caso o conselho aprove a revisão da resolução, a CIS deverá trabalhar o documento levando
em consideração os apontamentos do CAPI e o documento deverá tramitar novamente entre a Câmara
de Gestão de Pessoas (CAGEPE), Colegiado de Administração (CAPI) e então será apresentado ao
Conselho Superior. O Colégio de Dirigentes também terá a oportunidade de analisar o documento e
fazer os apontamentos que julgar necessário enquanto o documento estiver tramitando entre as
câmeras. A CIS Institucional deverá fazer sua sugestão de alteração no documento e enviar para a
CAGEPE no dia 02 de outubro para que a CAGEPE também possa avaliar, fazer seus apontamentos e

735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
18

sugestões antes de encaminhar ao CAPI até o dia 20 de outubro. O diretor de gestão de pessoas, Luiz
Gissoni, afirmou a importância de que os documentos sejam tramitadas com prazos adequados para
serem analisados pelas comissões, pois os curtos prazos impossibilitam uma análise mais crítica e
criteriosa do documento a ser apresentado e aprovado no Conselho Superior. O reitor Marcelo
Bregagnoli chamou a atenção dos membros do colégio de dirigentes para as decisões feitas de forma
apressadas e sem real entendimento das propostas como a aprovação da Resolução Nº 15/2017 –
Regimento Interno da CIS, aprovada pelo Conselho Superior, que autoriza a comissão a fazer meio
turno semanal, autoriza a CIS Institucional fazer reunião ordinária uma vez por mês com duração de
08 horas, aos membros a fazer sistema de rodízio entre as unidades para as reuniões, autoriza a
necessidade de fazer uma reunião extraordinária por mês. O reitor citou o parágrafo 4º do artigo 14
que autoriza a CIS a marca reuniões extraordinárias sempre que necessário e o parágrafo 5º que diz
que pode ser realizado reunião via web. O reitor afirmou que será enviado e-mail a CIS para
identificar qual a proporção de reunião esta sendo realizada via web, identificar qual o esforço a CIS
está fazendo frente a situação orçamentária da instituição. Ele ainda falou que foi autorizado que a
CIS convoque sempre que necessário os suplentes e a fazer GT (Grupo de Trabalho) sobre qualquer
assunto que seja. O diretor Luiz Gissoni comentou que essa aprovação é um exemplo de análise
apressada do documento devido ao curto tempo para sua tramitação até sua apresentação para o
Conselho Superior e por isso as análises dos documentos devem ser feitas com mais tempo e cautela
para que não seja prejudicial no futuro. Gissoni comentou também que muitos membros das
comissões não tem participação ativa o que deve ser revisto. Item 06.5 Informes DGP. Não havendo
mais nada a tratar, o diretor Luiz Gissoni encerrou sua fala. Dando prosseguimento a reunião, o reitor
passou a palavra para o pró-reitor de ensino, professor Giovane José da Silva, para apresentação do
item 07 Pró-reitoria de Ensino: 07.1 Diretoria de Ensino e Procuradoria Educacional
Institucional; 07.1.1 - Minuta de Diretrizes do Ensino Médio Integrado; Giovane da Silva
comentou que encaminhou para todos os presentes a minuta de diretrizes do Ensino Médio Integrado
que passou pelo Fórum de Dirigentes de Ensino (FDE), o qual foi aprovado pelo CONIF, porém é
necessário que ela seja aprovada internamente. Essa minuta está de acordo com a necessidade de
reduzir a carga horária do ensino médio integrado. Item 07.1.2 Processos regulatórios dos cursos de
graduação (visita in loco/INEP e bibliografia básica); Giovane da Silva comentou que vai haver
visita em loco nos cursos de graduação de licenciatura em química e engenharia em química. Ele
afirmou que ainda faltam 11 cursos para serem avaliados in loco. Ele disse que está aberto o
formulário eletrônico no INEP e explicou que conforme vai sendo concluído o formulário vai sendo
agendado a visita in loco. Ele afirmou que o processo regulatório esse ano está mais complicado por
causa do novo instrumento de avaliação e alertou aos diretores que é muito importante que a CPA
(Comissão Própria de Avaliação) acompanhe a avaliação in loco. Para a comissão da visita in loco é
importante a presença do DDE, Coordenador e CPA. Ele afirmou que a servidora Maria Inês de
Almeida Pelegrini, PI do Instituto, tem realizado visitar nos campi e conversado com os DDE's e
Coordenadores e desenvolvendo um relatório que será publicizado para todos os diretores-gerais dos
campi com as orientações de tudo o que os coordenadores precisam organizar. Giovane afirmou que
será feito uma revisão da resolução de referência bibliográfica que estabelece 3,5% do orçamento
para aquisição de livros, o que vai ser revisto uma vez que hoje é possível trabalhar com livros e
acervos digitais. Thiago Caproni comentou que outras instituições tem praticamente todo o acervo
disponibilizado online, e questionou se seria possível o Instituto disponibilizar todo o acervo de
forma online. O pró-reitor Giovane comentou que a servidora Rosimeire Ribeiro, bibliotecária da
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Reitoria, esta trabalhando com o acervo digital e também com o SUAP Edu que está demandando
muita atenção e vai atrasar um pouco na disponibilização do acervo digital. Giovane da Silva
solicitou aos diretores Mariana Feliccetti (Pouso Alegre), Thiago Caproni (Poços de Caldas) e João
Paulo Gomes (Passos) que peçam aos docentes que façam consultas na Minha Biblioteca para alterar
as referências básica e complementar com as referências do acervo digital Minha Biblioteca. Ele
também orientou aos diretores-gerais que peçam ao DDE/DEPES fazer uma consulta no sistema para
ver os livros dos outros campi, e alertou ao diretor do Campus Poços de Caldas que o caso do curso
de geografia é bastante urgente, devendo fazer o levantamento dos livros para o próximo mês. Ele
afirmou que é necessário ter um planejamento de empréstimo dos livros. O pró-reitor Honório Neto
sugeriu a criação de banco bibliográfico único integrado, onde os alunos de uma unidade podem
solicitar livros de outras unidades através do SUAP. Honório Neto acredita que essa ação deve
contribuir com as unidades que estão em processo de criação de curso. Item 07.1.3 Dia Escolar tema e ações; Giovane comentou que o tema do dia escolar é Ensino Médio Integrado e que está
ocorrendo uma tentativa de trazer uma pessoa do Instituto Federal Farroupilha - IFFar para prestar
consultoria para o IFSULDEMINAS para a construção de metodologia. Item 07.1.4 Calendário
Acadêmico de 2019. O professor Giovane da Silva anunciou que, conforme estabelece o regimento,
o calendário tem que ser apresentado no Colégio de Dirigentes e identificou que foram estabelecidos
em torno de 5 sábados letivos. Item 7.3 Diretoria de EaD: Giovane afirmou que foi liberado hoje
25% de custeio, as bolsas estão 100% liberadas conforme as planilhas que foram sendo enviadas a na
Reitoria. A reitoria arca os custos com os bolsistas internos e custo com os bolsistas externos são
repassados para os campi. Giovane afirmou que é possível um repassasse maior porém é necessário
que cada diretor-geral, DAP e coordenador de EaD do campus agende um horário com a Diretoria de
EaD para uma conversa explicativa sobre os mecanismos da Portaria nº817/2015 e Portaria nº
1152/2015 e sua forma de evolução e assim entender os riscos de cada campus. Item 07.3.1 Oferta
dos cursos UAB: Pedagogia EPT e Formação Pedagógica para não licenciados. Giovane da Silva
comentou que os cursos da Universidade Aberta do Brasil - UAB irão iniciar no dia 20 de outubro,
tendo o curso de Pedagogia EPT 300 vagas e Formação Pedagógica 200 vaga. A UAB já tem uma
coordenadora institucional na diretoria de EAD. O objetivo da diretoria de EaD é não reproduzir os
erros da Rede e-Tec que foi bastante trabalhoso institucionalmente. Giovane da Silva explicou que a
proposta é um campus pegar o pacote fechado das 500 vagas e que o benefício é o valor R$
1.600.000,00 nos próximos quatro anos de custeio. Ele afirmou que as universidades que tem
participado dos cursos UAB tem enfrentado uma situação complicada com o atraso do custeio capital,
que em alguns casos não foi disponibilizado durante a oferta do curso. O reitor Marcelo Bregagnoli
comentou que a Universidade Federal do Espírito Santos, em 2017, teve que custear o curso inteiro
sem receber o custeio capital, tendo recebido após a realização do curso. Giovane afirmou que as 500
vagas vão gerar um custeio capital de R$ 1.600.000,00 ao longo dos quatro anos e tem a vantagem de
gerar 0.25 na matriz, o que equivale a 200 alunos presenciais. Em contrapartida tem que dar garantir
de transporte para os alunos, aulas presenciais, bibliotecas, brinquedotecas entre outras exigências.
Ele explicou que a ideia é que os professores sejam os mesmos para os dois cursos uma vez que são
cursos na mesma área, por isso é importante que o campus pegue o pacote fechado. Giovane
questionou se existe interesse de algum dos campi e alguns se manifestaram. Giovane afirmou que
tem a definição dos polos que devem atender as exigências da UAB, então temos cinco polos que se
enquadram: Campo Belo, Ilicíneia, Paraisópolis, Monte Sião e Santa Rita de Caldas. Giovane
afirmou que vai aguardar as respostas dos campi até a sexta-feira, prazo máximo, e tendo a
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manifestação de mais de uma unidade caberá à Diretoria de EaD escolherá qual campus ofertará os
cursos. O pró-reitor Giovane afirmou que todos os bolsistas são cadastrados nos cursos, a partir de
um processo de seleção por meio de edital. Os bolsistas são cadastrados no Sistema Geral do Bolsas
(SGB) do FNDE da CAPES e tem as bolsas garantidas até o final do curso. A diretora-geral
Marianna Feliccetti questionou se os docentes dos cursos tem que ser docentes internos do
IFSULDEMINAS ou se podem ser externos. Giovane respondeu que a princípio tem que ser docente
interno. O reitor Marcelo Bregagnoli solicitou ao Giovane que encaminhe o edital, que já está pronto,
para os campi e os campi façam uma análise e manifestem interesse até às 12 horas da sexta-feira, dia
24 de agosto. A diretora Mariana Feliccetti questionou sobre a homologação do ponto docente. O
reitor Bregagnoli afirmou que este assunto foi uma solicitação anterior e que embora não esteja na
pauta dessa reunião, é importante dar o retorno. Mariana Feliccetti questionou como tem sido a
homologação do ponto docente nos demais campus e disse que quando vai fazer a homologação da
docente no SUAP só tem a opção “Atuação Docente”. Ela comentou uma situação que ocorreu no
Campus Pouso Alegre, ela relatou que uma docente esteve ausente por uma semana devido ao
aniversário da neta em outra cidade. No caso, é necessário cortar o ponto da referida docente, porém
quando vai fazer a justificativa no Sistema o SUAP apenas forcene a opção “Atuação Docente” e não
existe a opção “Compensação de horas” que consta na homologação do ponto dos servidores técnicoadministrativos. O reitor comentou que essa solicitação deve ser discutida com o o Gabriel Maduro,
diretor de TI, para que providencie as alterações no SUAP. O diretor de DGP, Luiz Gissoni, tomou a
palavra e informou que enviou uma lista de sugestões para o Gabriel Maduro incluir no ponto docente
no SUAP, porém devido a grande demanda da TI a solicitação não foi atendida. O diretor-geral
Carlos Henrique reforçou que atualmente não é possível cortar o ponto do docente no SUAP, pois no
dia que o docente não bate ponto ele em a opção de justificar que esqueceu de bater o ponto e o
sistema não apresenta opção diferente para homologação do ponto além de “Atuação docente”. Luiz
Gissoni lembrou que o parecer do procurador Dr. Dauri diz que quando o docente estiver no campus
para ministrar aula ele deve bater ponto na entrada e saída. Os diretores-gerais acordaram que o
docente deve bater ponto apenas no período da aula, ele deve fechar o turno de trabalho, ou seja, se
abrir de manha precisa fechar de manhã e caso tenha aula de tarde deve registrar o ponto novamente
fechando o ciclo. O ponto deve ser utilizado para registrar frequência em sala de aula, quando ele
estiver presente no campus para orientação ou outras atividades o docente não tem a obrigação de
registrar o ponto, é optativo. Honório Neto retornou ao questionamento da diretora Mariana Felicceti
e afirmou que no caso o ponto deve ser cortado. A diretora Mariana questionou também como
proceder no caso do docente afirmar que vai repor o horário. O diretor João Paulo comentou que no
Campus Passos a troca de aula ocorre da seguinte maneira: O professor que precisa ausentar precisa
encontrar um docente que aceita trocar as aulas com ele, registrar em um documento o acordo entre
eles e pegar o aval do coordenador do curso, do coordenador de ensino e do DDE/DEPE. O reitor
comentou que o modo como o Campus Passos lida com essas trocas de horários funciona muito bem
e deveria ser replicada nos outros campi. O diretor-geral Carlos Henrique opinou que é necessário
uma normatização de regras de ponto docente. Ficou acordado que, a princípio será adotado o
procedimento do Campus Passos e a questão do SUAP será conversada com o Gabriel Maduro.
Carlos Henrique ainda comentou que existe uma pré normativa docente já construída pelo Campus
Machado e o reitor sugeriu ao Luiz Gissoni que reveja essa normativa docente sobre o ponto. Gissoni
questionou se esse documento não deveria ser criado pela CPPD Institucional. O reitor afirmou que
esse documento devera ser uma Instrução Normativa da DGP. A Instrução Normativa deverá tramitar
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pela câmara de gestão de pessoas e colégio de dirigentes. 07.4 Informes: 07.4.1 Orçamento da
Rede e-Tec. Giovane concluiu sua fala informando a situação dos TEDs da Rede e-TEc, que se
encontram em fase de encerramento. Afirmou que a Diretoria de Educação a Distância (DEAD) atua
junto à SETEC para prorrogar os TEDs, de modo que os campi tenham até o mês de junho de 2019
para finalizar as turmas. Item 14. Expediente. O reitor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de
todos e declarou encerrada a reunião às vinte horas e vinte e cinco minutos. Eu,
_______________________ Paloma Oliveira Milagres, lavrei a presente Ata, que após apreciação
será assinada por todos. Passos, vinte e um de agosto de dois mil e dezoito.
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Marcelo Bregagnoli

_______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato

_______________________________

Cleber Ávila Barbosa

_______________________________

Flávio Donizete de Oliveira

_______________________________

Flávio Henrique Calheiros Casimiro

_______________________________

Francisco Vitor de Paula

_______________________________

Giovane José da Silva

_______________________________

Honório José de Morais Neto

_______________________________

João Olympio de Araújo Neto

_______________________________

Luiz Flávio Reis Fernandes

_______________________________

Luiz Ricardo de Moura Gissoni

_______________________________

Marcelo Carvalho Bottazzini

_______________________________

Mariana Felicetti Rezende

_______________________________

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino

_______________________________

Renato Aparecido de Souza

_______________________________

Sindynara Ferreira

_______________________________

Thiago Caproni Tavares

_______________________________

