
1 
 
 

 
 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 75ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 

Minas Gerais, realizada em 25 de outubro de 2018. 

Aos vinte e cinco dias de outubro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quarenta minutos, 1 

no Campus Poços de Caldas, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se 2 

a septuagésima quinta reunião do Colégio de Dirigentes, a trigésima primeira da gestão, estando 3 

presentes: Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Cleber Ávila Barbosa, Flávio Henrique Calheiros 4 

Casimiro, Francisco Vitor de Paula, Giovane José da Silva, Honório José de Morais Neto, João 5 

Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Luiz Flávio Reis Fernandes, Luiz Ricardo de 6 

Moura Gissoni, Mariana Felicetti Rezende, Renato Aparecido de Souza, Sindynara Ferreira e Thiago 7 

Caproni Tavares. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado, 8 

sendo: 01. Palavra do reitor: 01.1 Manual de Colação de Grau e Certificação Técnica do 9 

IFSULDEMINAS; 01.2 Homenagem do Consup; 01.3 Comissão Eleitoral fixa nos campi; 1.4 10 

Liberação de servidores para ProfEpt. 1.5 Calendário Institucional; 01.6 Taxa de inscrição lato sensu; 11 

01.7 Eleição do Consup; 01.8 Resolução de regulamentação do decreto 1590; 01.9 Conta-12 

salário/chamada pública; 01.10 Organograma – Siorg; 01.11 Demandas sindicato; 01.12 13 

Equipamentos/laboratórios – recurso SETEC; 01.13 Processos eletrônicos – RSC, Titular, 14 

procuradoria e auditoria; 01.14 Assistência estudantil; 01.15 Afastamento ProfEpt; 01.16 15 

Homenagem dos 10 anos do IFSULDEMINAS; 01.17 Pedidos de equipamentos – Campi TED. 02. 16 

Pró-reitoria de Ensino: 02.1 Ensino Médio Integrado: proposta de Diretrizes e desdobramentos; 02.2 17 

Portarias MEC 315 e 330: secretaria digital; 02.3 Registro Acadêmico: proposta de liberação do 18 

Fórum RA & PI; 02.4 Graduação: reestruturação das normativas e sistemas de autoavaliação 19 

institucional dos cursos. 02.5 Universidade Aberta do Brasil: novo curso e ofertante; 02.6 Informes:  20 

02.6.1 EaD: auditoria da CGU; 02.6.2 Brinquedotecas nos campi; 02.6.3 Reestruturação de cursos e 21 

PPCs – trâmites e prazos; 02.6.4 Informes do CEPE. 02.6.5 Informes da Comissão de 22 

Acompanhamento da Normativa Docente; 02.6.6 Informes da Residência Pedagógica; 02.6.7 23 

Colóquio: Os instrumentos de avaliação do INEP e os desafios da autoavaliação institucional. 02.6.8 24 

Informes do processo de implantação do SUAP Edu. 02.6.9 Informes da CPA e sua reestruturação; 25 

02.6.10 Informes da Procuradoria Educacional Institucional; 02.6.11 Abreviação de cursos de 26 

graduação: parecer PROEN 01/2018. 03 Pró-reitoria de Administração: 03.1 Limite orçamentário; 27 

03.2 Data de corte interna para empenho; 03.3 RAP (Restos a Pagar); 03.4 Indicação para comissão 28 

PGC; 03.5 Prestação de contas de TEDs. 04 Pró-reitoria de Extensão: 04.1 Encontro das Licenciaturas 29 

– Machado; 04.2 Definições das sedes dos eventos institucionais 2019; 04.3 Composição dos GT 30 

PNAE; 04.4 Festival de cultura 2018 – Inconfidentes. 05 Diretoria de Gestão de Pessoas: 05.1 31 

Alterações no Ponto Eletrônicos do Suap; 05.2 Padronização do Estágio Probatório e Progressão por 32 

Mérito pelo Suap. 05.3 Curso de Fiscalização de Contratos; 05.4 Palestra: Você líder da sua vida e 33 

dos seus resultados; 05.5 Instrução Normativa nº 1; 05.6 Instrução Normativa nº 2; 05.7 Informes 34 
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DGP. 06 Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: 06.1 Composição do CEUA e software; 35 

06.2 Edital em parceria; 06.3 Edital aberto; 06.4 Afastamento para capacitação x pendências 36 

Nipe/PPPI; 06.5 Pendências Cartão BB; 06.6 Editais externos. Conforme item 01. Palavra do reitor, 37 

o reitor Marcelo Bregagnoli iniciou a reunião do Colégio de Dirigentes agradecendo a presença de 38 

todos e parabenizando os campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho pelo reconhecimento 39 

nacional do curso de agronomia do IFSULDEMINAS que, conforme a Folha de São Paulo, ocupa no 40 

ranking o 34º lugar do país, o 5º do estado de Minas Gerais e o 1º entre os cursos da Rede de Institutos 41 

Federais. O reitor ressaltou os resultados positivos obtidos no Exame Nacional de Desempenho de 42 

Estudantes - ENADE. Ele frisou que o resultado do exame tem um impacto institucional muito 43 

importante, pois avalia o desempenho do aluno e confere a qualidade dos cursos e rendimento de seus 44 

alunos. O reitor Bregagnoli solicitou aos diretores-gerais que, mediante qualquer situação  delicada, 45 

adotem a postura de consultar a reitoria sobre os procedimentos a serem tomados, pois é importante 46 

que determinados assuntos sejam levados ao procurador para que ele possa emitir um parecer a fim 47 

de resguardo. Item 01.2 Homenagens do Consup. O reitor solicitou que todos pensem em nomes de 48 

pessoas para serem homenageadas na cerimônia de comemoração dos 10 anos do IFSULDEMINAS, 49 

e agendou como data final para sugestão dos nomes o dia 01 de novembro de 2018 e lembrou que a 50 

homenagem é para pessoas externas à Instituição. A cerimônia vai acontecer no dia 19 de dezembro 51 

de 2018, na reunião do Conselho Superior, no campus Machado. Item 01.3 Comissão Eleitoral fixa 52 

nos campi; O reitor Bregagnoli destacou que frequentemente é necessário criar comissões eleitorais 53 

e que diante disso alguns campi têm a proposta de montar uma comissão eleitoral fixa com prazo de 54 

atuação estipulado e citou como exemplo o Campus Machado, que criou uma comissão fixa para 55 

todas as eleições com período de atuação por 2 anos. O reitor sugeriu que o mesmo seja adotado em 56 

todas as unidades e, caso todos os diretores estejam de acordo, será emitido um e-mail do gabinete 57 

formalizando a proposta de formação de comissão fixa, formada por três membros fixos e três 58 

membros suplentes, sendo composta por representantes docente, discente e técnico. Item 01.4 59 

Liberação de servidores para ProfEpt; O reitor comentou sobre situações de servidores que 60 

usufruem de benefícios para melhorar sua qualificação e ainda solicitam afastamento pleno. Ele 61 

comentou que houve uma situação um pouco mais intensa no Campus Pouso Alegre em que o 62 

servidor solicitou o afastamento pleno e teve seu pedido negado pela diretora-geral Mariana Felicetti, 63 

o que gerou um desgaste com o servidor porque ele não aceitou muito bem a negativa e a justificativa. 64 

O reitor solicitou que, no caso de mestrados públicos ofertados especialmente para servidores, seja 65 

padronizado o método a ser adotado. O reitor lembrou a todos que a liberação para mestrado é uma 66 

decisão de competência da gestão, não é obrigatória. Os membros do colégio de dirigentes decidiram 67 

que não vai ocorrer a liberação plena para os servidores (técnico-administrativos e docentes) em 68 

formação no Programa de Mestrado Profissional em Educação e Tecnológica - ProfEpt, 69 

permanecendo a decisão de liberação parcial (0 a 50% da carga horária) a cargo de cada diretor-geral. 70 

O pró-reitor de ensino, professor Giovane José da Silva, reforçou que é necessário que o edital 71 

informe que não há possibilidade de afastamento pleno para mestrado ProfEtp e que a informação 72 

conste também no edital de afastamento pleno. Item 01.5. Calendário Institucional; Marcelo 73 

Bregagnoli comentou que faz tempo que ele pretende fazer um startup weekend no 74 

IFSULDEMINAS, juntar os servidores e alunos para tentar buscar soluções para problemas 75 

institucionais. Um dos problemas institucionais será resolvido com a criação do calendário 76 

Institucional. Ele comentou que houve uma ocasião recente em que havia três eventos na mesma data, 77 

o que impossibilitou a presença dele. Ele destacou que em média temos 300 eventos na Instituição 78 

que precisam ser controlados e coordenados. O professor Everaldo Rodrigues Ferreira, chefe de 79 

gabinete, tomou a palavra e explicou que o objetivo é criar um calendário unificado de eventos do 80 
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IFSULDEMINAS que seria centralizado na Assessoria de Comunicação (ASCOM) da Reitoria. A 81 

ideia é controlar as datas dos eventos e evitar que ocorram eventos importantes na mesma data o que 82 

inviabiliza a presença do reitor. Outro ponto importante da criação do calendário institucional é que 83 

a ação contribui para evitar a realização de eventos nas unidades sem o conhecimento prévio do 84 

diretor-geral. O calendário deverá ser administrado pela servidora Talita Valadares Carvalho, 85 

Relações Públicas do Instituto. O pró-reitor Cleber Barbosa comentou que existem eventos 86 

institucionais grandes e que esses deverão continuar no calendário. Ele comentou que trabalhou em 87 

conjunto com a PROEN para a formulação do calendário acadêmico que foi encaminhado pelo google 88 

drive para os campi anotarem seus eventos, porém não teve muita adesão. O reitor solicitou que todos 89 

os campi e Pró-Reitorias encaminhem um ofício à PROEN informando as datas dos eventos para que 90 

seja criado um calendário dos eventos. Ficou acordado que serão encaminhados dois ofícios ao chefe 91 

de gabinete, um constando as datas dos eventos institucionais que devem entrar no calendário 92 

acadêmico e outro com perspectiva de datas para os eventos menores, para alimentar o calendário de 93 

eventos. Item 01.6 Taxa de inscrição lato sensu – R$ 100,00; O reitor Marcelo Bregagnoli 94 

questionou se todos concordaram com a taxa de inscrição lato sensu no valor de R$ 100,00 ou se tem 95 

alguma sugestão a ser feita. Todos foram favoráveis. Ele sugeriu que cada campus faça uma análise 96 

no número de inscrição para avaliar o impacto do valor da taxa. Item 01.7 Eleição do Consup; O 97 

reitor chamou a atenção que fecha amanhã, dia 26 de outubro, as inscrições para membros do 98 

Conselho Superior e pediu que todos fiquem atentos pois a data já foi prorrogada. Ele solicitou que 99 

os diretores-gerais estimulem a participação dos servidores ativos e interessados. Item 01.8 100 

Resolução de regulamentação do decreto nº 1.590; O reitor comentou que onde a Controladoria 101 

Geral da União (CGU) tem feito auditoria, ela está derrubando o decreto nº 1.590 porque muitas 102 

regulamentações estão muito fora do decreto. Ele lembrou que a série de encaminhamentos 103 

apresentados no Consup foram encaminhados antes para a CIS (Comissão Interna de Supervisão). 104 

Alertou que, se os apontamentos não forem observados, a jornada flexibilizada poderá cair  e inclusive 105 

gerar multa para o reitor e todos os conselheiros, como o que ocorreu no Acre. O reitor Marcelo 106 

Bregagnoli afirmou que o diretor de gestão de pessoas, Luiz Gissoni de Moura, tem feito um dossiê 107 

dos documentos referentes à jornada flexibilizada pelo país e vai encaminhar a documentação para 108 

análise da CIS. Ele comentou que tem uma situação no Acre em que o reitor e todos os conselheiros 109 

foram multados. Já em São Paulo, alguns diretores permitiram a jornada de 30 horas em desacordo 110 

com a resolução que foi aprovada e foram multados individualmente, o reitor não foi multado. A CIS 111 

deverá analisar todo o dossiê e os apontamentos do Consup e tramitar pelas câmaras novamente até 112 

chegar novamente ao Conselho Superior. O reitor Marcelo Bregagnoli comentou que está sendo 113 

aguardado auditorias para esse período, e afirmou que já está acontecendo auditoria sobre a EaD nos 114 

Campus Machado e Muzambinho, terceirizados, TED’s e assistência estudantil. O reitor chamou a 115 

atenção que, certamente no próximo ano, haverá auditoria in locu. O reitor comentou que será 116 

necessário analisar a viabilidade de manter ou não a fundação de apoio FADEMA. O diretor-geral do 117 

Campus Machado, Carlos Henrique, comentou que o site da FADEMA é bem completo e sugeriu 118 

ligar o site institucional ao site da FADEMA, deixando um link para acesso direto à fundação de 119 

apoio. Retornando ao item, o reitor questionou ao Luiz Gissoni se haveria algo a acrescentar na pauta. 120 

Luiz Gissoni informou que não havia mais nada a acrescentar, tudo que ele abrangeria na pauta da 121 

DGP referente ao assunto foi tratado pelo reitor. Item 01.9. Conta-salário/ chamada pública; O 122 

reitor comentou que a conta pública para pagamento de salários movimenta mais de 12 milhões de 123 

reais além dos valores para realização de eventos. O pró-reitor de administração, Honório Neto, 124 

comentou que explicou para as agências a questão da publicidade em feiras de estágio e outros 125 

eventos. Ele afirmou que será aberto um edital de chamada pública para as contas-salários para os 126 
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alunos e servidores. Item 01.10 Organograma – Siorg; O reitor explicou que tem que ser lançado 127 

no Siorg (Sistemas de Informações Organizacionais) o organograma do IFSULDEMINAS, reitoria e 128 

de cada campus, aprovados no Consup. Ele comentou que o organograma do Instituto vai passar por 129 

alteração e citou alguns exemplos como a elevação da Diretoria de Gestão de Pessoas em Pró-Reitoria 130 

de Gestão de Pessoas e a transformação da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI) 131 

em Diretoria de Desenvolvimento Institucional, criação de Coordenação de arquivo, criação de 132 

Coordenação de Logística e Materiais, entre outras alterações. As propostas de alterações deverão ser 133 

apresentadas ao Conselho Superior na reunião de março de 2019, para que dê tempo de passar por 134 

todas as instâncias. O reitor solicitou aos diretores-gerais montarem o organograma de seus 135 

respectivos campi para ser apresentado na primeira reunião do CAPI (Colegiado de Administração e 136 

Planejamento Institucional) em 2019. O pró-reitor Honório Neto lembrou que o Gabriel Maduro, 137 

Diretor de Tecnologia da Informação, solicitou que seja respeitada a padronização da nomenclatura 138 

dos cargos na montagem do organograma. Item 01.11. Demandas sindicato; O reitor Bregagnoli 139 

informou que no dia 18/09/2018, ele recebeu um ofício informando que as seções sindicais de 140 

Inconfidentes, Machado e Muzambinho querem agendar uma reunião com o IFSULDEMINAS. Ele 141 

comentou que manifestou o recebimento do ofício e está aguardando o agendamento da reunião para 142 

poder entender o objetivo das pautas identificadas no ofício. Item 01.13. Processos eletrônicos – 143 

RSC, titular; procuradoria e auditoria; O reitor comentou que na reitoria estão sendo feitos os 144 

trâmites eletronicamente o que, além de gerar economia, agilizou os trâmites dos processos. O reitor 145 

comentou que já foi acordado com a DGP que os processos de RSC, titular, procuradoria e auditoria 146 

serão eletrônicos, assim ficará mais fácil o acompanhamento do processo. O diretor da DGP, Luiz 147 

Gissoni, pediu permissão para adiantar um item de pauta relacionado ao assunto. Ele comentou que 148 

as avaliações dos servidores nos campi antigos são feitas por processo físico enquanto os processos 149 

dos servidores dos campi novos e reitoria são realizados pelo SUAP. Ele informou que enviou ofício 150 

aos campi antigos questionando se é possível que os processos deles também passem para o SUAP e 151 

obteve resposta apenas do campus Inconfidentes concordando. Os diretores Carlos Henrique 152 

(Machado) e Renato (Muzambinho) concordaram em realizar as alterações para que seus processos 153 

de Estágio Probatório e de Progressão por mérito também sejam feitos pelo SUAP. O diretor-geral 154 

Thiago Caproni comentou que conversou com o Gabriel Maduro e sugeriu a criação de um sistema 155 

de gerenciamento de tarefas dentro do SUAP e explicou que, como a comunicação atualmente ocorre 156 

a maior parte através de e-mails, o sistema ajudaria a controlar as datas para atendimento das 157 

solicitações. Item 01.12. Equipamentos/laboratórios – recurso SETEC e item 1.17 Pedidos de 158 

equipamentos – Campi- TED. O reitor comentou que a apresentação dos dois itens serão juntas, pois 159 

se enquadram na mesma situação. Ele explicou que a solicitação foi para que o campus informasse 160 

qual a Ata de Registro de Preço do equipamento essencial para o campus pois espera que haja 161 

liberação do empenho. O diretor Thiago Caproni comentou que está solicitando as autorizações para 162 

o órgão e para o fornecedor antes mesmo de ter o empenho como forma de adiantar o processo. O 163 

pró-reitor Giovane solicitou que os campi priorizem os cursos que precisam de melhorarias para obter 164 

um melhor resultado na avaliação. O reitor Bregagnoli comentou que 712 unidades da rede federal 165 

pediram placas fotovoltaicas, ou seja, 712 unidades estão contando que haverá liberação de empenho 166 

somando um valor de aproximadamente 90 milhões. Item 1.14 Assistência estudantil. O reitor 167 

destacou que a Controladoria Geral da União vai executar auditoria sobre a Assistência Estudantil. 168 

Ele frisou a nova dinâmica da assistência estudantil e afirmou que a vinda do servidor Lindolfo 169 

Ribeiro da Silva Júnior frente a Diretoria de Assistência Estudantil está sendo bastante enriquecedora 170 

para a pró-reitoria de ensino e todo o Instituto. O diretor Lindolfo está identificando uma série de 171 

pontos a serem aperfeiçoados na diretoria. O reitor comentou que a Emenda Constitucional Nº 95 é a 172 
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vigente e que o recurso disponível, pela primeira vez, não vai atender toda a demanda e, por esse 173 

motivo, foi emitido ontem um ofício para as assistentes sociais estipulando o teto para os gastos da 174 

assistência estudantil de cada unidade. Ele ressaltou que a CGU vai fazer auditoria sobre a assistência 175 

estudantil e, se estiver fora do decreto da assistência estudantil (Decreto nº 7.234, de 19/07/2010), 176 

válido para a fonte 100, vai ser auditado. O reitor Marcelo Bregagnoli chamou a atenção dos campi 177 

Machado, Muzambinho e Inconfidentes para o fato de recurso FIP é da mesma origem - fonte 100, se 178 

estiver fora do decreto vai ser auditado, o decreto da assistência estudantil é fonte RIP (Regime de 179 

Internato Pleno). O pró-reitor Giovane da Silva comentou que o ofício foi enviado e que é possível 180 

que não vá sobrar teto para 2019. Esse fato certamente será questionado pelas assistentes sociais 181 

responsáveis pela assistência estudantil. O pró-reitor Giovane comentou que, para abrir o edital de 182 

assistência estudantil 2019, é necessário que seja feita uma análise dos editais anteriores, subir a verba 183 

do EVACT - Edital de auxílio em eventos acadêmicos, científicos e tecnológicos. Ele alertou que o 184 

edital não passará do valor de R$ 1.500.000,00 e as assistentes sociais terão que fazer um ranking da 185 

situação socioeconômica dos estudantes. O reitor chamou a atenção dos presentes para valorização 186 

de projetos na região, pois tem visto muitos projetos de pesquisa com objeto de estudo em lugares 187 

distantes e reforçou que é importante uma mudança de atitude, que sejam escolhidos objetos de estudo 188 

na região, pois estamos em fase de contingenciamento e é bastante necessário otimizar os recursos 189 

institucionais além de reforçar o compromisso social do Instituto com a região do Sul de Minas 190 

Gerais. O reitor comentou que, com as mudanças propostas na reitoria, é importante reforçar a questão 191 

da sustentabilidade e valorizar todas as ações sustentáveis do IFSULDEMINAS. Ele reiterou o 192 

compromisso que a Reitoria fez no colégio de dirigentes de que se tiver alguma prática sustentável 193 

em alguma unidade a reitoria garante metade do valor da ação inovadora. O diretor Thiago Caproni 194 

sugeriu que uma caneca reutilizável fosse fornecida aos estudantes, o que em grande volume custaria 195 

um preço muito baixo por unidade. A caneca já foi feita há alguns anos, porém, não foi dado 196 

continuidade e é uma ação interessante de retornar no Instituto. Ficou acordado que a Pró-Reitoria de 197 

Extensão vai analisar a viabilidade das canecas para posterior decisão de compra ou não. O reitor 198 

pediu que todos pensem em ações para suprir a falta da Fonte 250, ou seja, pensem em ações que 199 

possa reverter em verba para o Instituto. Ele reforçou a importância de colocar a Rede de Laboratórios 200 

do IFSULDEMINAS em funcionamento e atendimento à sociedade e solicitou que as unidades 201 

forneçam as informações de forma mais precisa possível para a pró-reitora Sindynara Ferreira, pois 202 

essas informações constituirão o Catálogo de Serviços para a comunidade e passará a ser um 203 

Programa Institucional. Os itens 01.15 Afastamento ProfEpt e 01.16 Homenagem dos 10 anos do 204 

IFSULDEMINAS foram tratados nos itens 01.2 Homenagens do Consup e 01.4 Liberação de 205 

servidores para ProfEpt  (páginas 02 e 03). O reitor Marcelo Bregagnoli comentou que a Pró-Reitoria 206 

de Administração tem conseguido muitas aquisições por meio de doações. Ele comentou que uma 207 

conquista muito importante para o IFSULDEMINAS foi o instituto se tornar unidade SIASS 208 

(Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal), e afirmou que a futura Pró-Reitoria 209 

de Gestão de Pessoas abriu muitas perspectivas de doações e parcerias. Marcelo Bregagnoli comentou 210 

que alguns servidores da PROAD estão indo para Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, em caminhão 211 

cegonha para trazer as doações obtidas. O reitor comentou que o IFSULDEMINAS já conseguiu 212 

doação de 35 notebooks, perfumes para fazer álcool entre outros itens. O pró-reitor Honório Neto 213 

afirmou que a PROAD teve todo cuidado com o processo de doação. Todo o processo foi filmado 214 

para garantir a transparência da ação que foi bastante elogiada pela Receita Federal. Dando 215 

prosseguimento à reunião, o diretor Luiz Gissoni informou sobre a palestra motivacional e pediu que 216 

os diretores incentivem todos os servidores a participar. A palestra será realizada em conjunto entre 217 

as unidades. O reitor passou a palavra para a pró-reitora Sindynara Ferreira, apresentar o item 06. 218 
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Pautas da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação: item 06.1 Composição do 219 

CEUA e software; A pró-reitora Sindynara Ferreira afirmou que a portaria do Comitê de Ética no 220 

Uso de Animais  (CEUA) será atualizada. Sobre o software, ela informou que, pela análise do 221 

professor André Luis Correa, coordenador do CEUA, existe um sistema que é uma plataforma online 222 

para submissão, avaliação, acompanhamento de projetos de pesquisa ou planos de aula, capaz de 223 

gerar relatórios detalhados, dispor de gráficos relacionados às atividades do CEUA, enviar 224 

convocações de reuniões, criar atas inteligentes, rastrear documentos, definir documentos 225 

obrigatórios para submissão, além de diversos outros recursos. Sindynara Ferreira explicou que 226 

atualmente todos os documentos são enviados na forma de documentos do Word ou do Libre Office, 227 

os quais podem perder a configuração, além de serem muitas vezes enviados sem serem 228 

completamente preenchidos, o que não ocorre através da submissão online dos projetos. Ela comentou 229 

também que além da submissão online de seus projetos, os pesquisadores podem submeter 230 

notificações, relatórios parciais ou finais, cancelar seus projetos, alterar seu cadastro, e ainda 231 

responder às considerações feitas pelo CEUA. A pró-reitora Sindynara comentou que acredita que a 232 

utilização do software seria bastante interessante, não apenas para o Comitê mas, para todo o Instituto 233 

e por isso ela conversou com o Gabriel Maduro (Diretor da Diretoria de Tecnologia da Informação) 234 

para que ocorra uma análise da viabilidade de implementação da utilização do software no 235 

IFSULDEMINAS. Ela comentou também que o preço do software, que cinco anos atrás era de R$ 236 

7.000,00, atualmente é de R$ 28.000,00 e que talvez esse valor possa ser dividido entre os campi. 237 

Sindynara afirmou que hoje a pauta é apenas a título de informe pois ela está aguardando a análise da 238 

equipe de Tecnologia da Informação da Reitoria para ter certeza se o software é confiável e realmente 239 

trará benefícios para a Instituição. Item 06.2 Edital em parceria: A pró-reitora Sindynara informou 240 

que vai ser lançado um edital do IFSULDEMINAS em parceria com o Instituto Federal de Educação 241 

Ciências e Tecnologia de São Paulo - IFSP e o Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia 242 

de Minas Gerais - IFMG. Esse edital surgiu de um convite do IFSP para lançarem um edital do 3ª 243 

Desafio de Inovação com o objetivo de pensar na inovação e na forma de produzir soluções através 244 

do desenvolvimento de protótipos que possam ser aplicados ou desenvolvidos no âmbito do tema 245 

“Egressos – Relacionamento pra a vida” de inovação, mas o mesmo passará por análise na 246 

Procuradoria para aprovação. Item 06.3 Edital aberto: Ela comentou o Edital Nº 137/2018, que foi 247 

pensado como um edital “guarda-chuva” para abranger as áreas de pesquisa, inovação e pós-248 

graduação, preferencialmente voltada para desenvolvimento sustentável e até o dia de hoje (25/10) 249 

não teve nenhuma submissão e o prazo de encerramento do edital é no dia 28/10 e que não é possível 250 

prorrogar a data por causa da data de empenho. Item 06.4 Afastamento para capacitação X 251 

pendências Nipe/PPPI: A pró-reitora Sindynara Ferreira solicitou colaboração dos diretores gerais 252 

para que antes da liberação do servidor para afastamento observar se ele tem alguma pendência no 253 

Nipe (Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão) ou GEAPE (Grupo de Estudos Avançados em 254 

Pesquisa e Extensão) e PPPI em termos de relatórios e prestações de contas parciais e finais. O diretor-255 

geral Thiago Caproni sugeriu que essa informação seja colocada no edital. Sindynara Ferreira 256 

informou que pediu a CPPD Institucional para analisar a possibilidade e a CPPD Institucional 257 

respondeu que a restrição não caberia no edital devendo a direção-geral estabelecer suas restrições. 258 

Os diretores opinaram que o edital poderia estabelecer os filtros para afastamento, o edital deveria 259 

estipular entre a documentação necessária para solicitar o afastamento, que o docente apresente a 260 

certidão de nada consta. Ficou acordado que o reitor Marcelo Bregagnoli vai encaminhar um ofício à 261 

CPPD Institucional solicitando que o edital estipule a apresentação da certidão de nada consta. Item 262 

06.5 Pendências Cartão Pesquisador BB: A pró-reitora Sindynara Ferreira comentou que tivemos 263 

um avanço em relação à regularização das pendências do cartão pesquisador BB. Ela afirmou que as 264 
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cobranças têm surtido resultado e apresentou os dados demonstrando a redução das pendências. Ela 265 

solicitou que continue o compromisso para solucionar as pendências os mais breve possível. Item 266 

06.6 Editais externos; Sindynara Ferreira relatou que estão surgindo muitas oportunidades de editais 267 

externos e informou que a PPPI está enviando para todos os campi. Ela parabenizou a ação dos 268 

coordenadores de pesquisa que estão se dedicando a causa. Ela parabenizou o diretor Thiago Caproni 269 

pela atuação do Rafael, do campus Poços de Caldas, que liderou dois editais do Finep (Financiadora 270 

de Inovação e Pesquisa) e conseguiu agregar os outros campi. Item 06.7 Pauta extra – Minter; A 271 

pró-reitora Sindynara Ferreira comentou que está em conversa com a Universidade Federal de Itajubá 272 

(UNIFEI) por meio dos professores Luiz Eugêncio Veneziani Pasin e Fábio Favaretto sobre um 273 

Mestrado Profissional em Administração, com um dos objetivos atender possíveis carências do setor 274 

público, no caso, um aluno do Instituto que for fazer o mestrado tem que pensar, desenvolver algum 275 

protótipo que atenda a necessidade do Instituto. A ideia é que o aluno desenvolva novas soluções, 276 

práticas, produtos ou serviços no seu ambiente profissional e/ou acadêmico. Entretanto, este mestrado 277 

terá um custo de 4 parcelas de R$ 39,778,49, totalizando R$ 159,113,96. Se pensarmos que todos as 278 

unidades do IFSULDEMINAS poderão ter servidores pleiteando o mestrado, é possível a divisão do 279 

valor entre os 8 campi e Reitoria. A pró-reitora pediu um posicionamento de todos, se existe interesse 280 

ou não em ofertar esse mestrado. Os demais diretores pediram que essa decisão seja adiada para o 281 

próximo ano. O reitor solicitou então que os diretores levem as unidades e analisem a viabilidade. 282 

Item 06.8 Pauta extra – Sindynara Ferreira comentou que fez uma solicitação por whatsapp para que 283 

os campi preenchessem uma planilha para o PDI. Ela afirmou que alguns diretores entraram em 284 

contato com a PPPI para esclarecer as dúvidas. Ela explicou que no dia 01 do mês recebeu um e-mail 285 

da PRODI informando que as modificações no PDI deveriam ser feitas até o dia 04. Ela percebeu que 286 

a questão dos laboratórios estava ficando por parte da PPPI e estava incompleta, assim ela enviou 287 

mensagem solicitando ofício com os laboratórios e as informações referentes ao laboratório e seu uso. 288 

Alguns enviaram o ofício no prazo e outros fora do prazo. Ela comentou que a planilha que vai para 289 

os campi para ser analisada vai estar incompleta, parecendo que está faltando laboratório. Sindynara 290 

solicitou aos diretores-gerais que expliquem à comunidade de sua unidade que o relatório não está 291 

completo e por isso não constam todos os laboratórios e que os dados serão inseridos em outro 292 

momento.  Encerrada a pauta da PPPI, foi dada a palavra para a servidora Talita Valadares Carvalho, 293 

relações públicas do Instituto, para apresentação do item: 1.1 Manual de Colação de Grau e 294 

Certificação Técnica do IFSULDEMINAS. A servidora Talita Carvalho tomou a palavra e 295 

apresentou brevemente os principais pontos das normas regimentais que trata da colação de grau e 296 

certificação técnica do IFSULDEMINAS. Ela comentou que a criação do manual é uma demanda 297 

muito importante para a instituição por padronizar os procedimentos de colação de grau e certificação 298 

técnica, momento que contempla todo o trabalho do IFSULDEMINAS. Ela explicou que os 299 

procedimentos são pautados no Manual da Rede Federal. Ela chamou a atenção para o fato de que 300 

para o aluno colar grau é necessário que ele esteja em cumprimento com as disciplinas, demais 301 

regularidades no ENADE publicadas no site do INEP e do MEC, demais obrigações com a secretaria 302 

de registros acadêmicos e em situação de regularidade com a biblioteca. O reitor questionou ao pró-303 

reitor de ensino, Giovane da Silva se existe alguma certidão negativa do aluno da graduação e técnico. 304 

O pró-reitor Giovane informou que não temos institucionalmente uma certidão negativa. O reitor 305 

solicitou aos pró-reitores de pesquisa, ensino e extensão que pensem em como emitir uma certidão 306 

negativa de pendências ou declaração de nada consta para ser utilizada pelos campi. Giovane da Silva 307 

afirmou que existem certos procedimentos para garantir que o aluno não tenha pendências, porém 308 

não é utilizado de forma padrão por todas as unidades. O reitor reforçou que a ideia da certidão 309 

negativa é que seja mais ampla, no sentido de declarar que não tem nada pendente em nenhum setor, 310 
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pesquisa, extensão e ensino. Retornando à palavra, Talita Carvalho explicou que as Normas 311 

Regimentais exigem que tenha uma Comissão Permanente de Formaturas com a função de orientar 312 

as comissões de formandos e as empresas contratadas, além de acompanhar os procedimentos e 313 

providências para que a solenidade aconteça. A comissão permanente deve ser formada por servidores 314 

como responsáveis, podendo ter a participação de colaboradores contratados. O diretor-geral do 315 

campus Inconfidentes professor Luiz Flávio, levantou a questão de homenagens. Ele comentou que 316 

a gestão do campus queria homenagear uma pessoa na cerimônia, porém a comissão de formatura 317 

não aceitou a ação, diante disso o diretor Luiz Flávio questionou a quem pertence a decisão. Talita 318 

Carvalho explicou que a comissão de formatura é que escolhe dois homenageados para a cerimônia. 319 

Ela declarou que o assunto foi bastante discutido pela comissão permanente que chegou ao 320 

entendimento que cabe aos alunos escolher dois homenageados por turma de formandos além de um 321 

(a) paraninfo (a) e patrono/patronesse. A comissão permanente entende que a colação de grau é o 322 

momento do aluno e a Instituição dispõe de inúmeras outras oportunidades para prestar suas 323 

homenagens. Talita Carvalho completou dizendo que apenas o paraninfo tem fala obrigatória, o 324 

patrono e os homenageados têm fala opcional conforme cada campus. Os diretores manifestaram que 325 

gostariam de acrescentar um homenageado da instituição na cerimônia de colação de grau. O reitor 326 

então sugeriu que fosse criado o título de Homenageado da direção da Instituição sem poder de fala, 327 

e teve aprovação dos demais. A pauta deverá ser apresentada ao CEPE e posteriormente apresentada 328 

ao Conselho Superior. Encerrada a fala da servidora Talita Valadares, foi dada a palavra para o pró-329 

reitor de ensino, professor Giovane José da Silva, apresentar o item 2. Pautas da Pró-Reitoria de 330 

Ensino: Item 2.1 Ensino Médio Integrado: proposta de Diretrizes e desdobramentos. Giovane da 331 

Silva iniciou sua fala comentando que o evento em Machado foi bastante positivo e agradeceu a 332 

presença de todos que participaram. Em relação ao item de pauta, ele explicou que o objetivo é chegar 333 

a 26% das vagas ofertadas de aluno equivalente em Ensino Técnico Integrado. A FDE (Fundação 334 

para o Desenvolvimento da Educação) fez uma diretriz que foi aprovada na íntegra pelo CONIF. A 335 

recomendação é que cada instituto aprove a diretriz na reunião do Conselho Superior, essa diretriz 336 

vai balizar a construção do PPC’s de todos os cursos Técnicos Integrados. A proposta apresentada 337 

pelo pró-reitor Giovane é que cada campus faça um dia, no mês de novembro, de reunião junto ao 338 

corpo docente do técnico integrado para leitura, avaliação e sugestão do documento. Aproveitando a 339 

oportunidade, deverá ser construído um documento paralelo identificando as nossas forças, fraquezas, 340 

ameaças e oportunidades. Esse documento contribuirá para que, ao longo de 2019, seja feito a 341 

reestruturação dos cursos integrados do IFSULDEMINAS. O reitor Marcelo Bregagnoli pediu a 342 

palavra e comentou que a PROEN e a DAE (Diretoria de Assuntos Educacionais) estão fazendo uma 343 

ação para conhecer o Ginásio Experimental Olímpico (GEO), que é a inserção do esporte dentro da 344 

matriz dos cursos. O reitor explicou que está é uma experiência que ocorre no Rio de Janeiro e que é 345 

bastante interessante, e apresenta uma taxa de 0% de evasão dos alunos. A DAE está se organizando 346 

para ir conhecer a ação e deverá haver convite para que os campi possam enviar representantes para 347 

acompanhar a DAE. O reitor Marcelo Bregagnoli declarou que é uma realidade muito diferenciada e 348 

que vale a pena conhecer e analisar. Retomando a palavra, o pró-reitor Giovane explicou que está 349 

apresentando duas propostas para decisão do colégio de dirigentes: a primeira proposta é que seja 350 

aberto o dia com o corpo docente nos campi e que as propostas sugeridas sejam encaminhadas ao 351 

CEPE (14 e 28 de novembro) e posteriormente para o Consup (20 de dezembro); A segunda proposta 352 

é apresentar o documento CAMEN, CEPE e Consup, sem que ocorra o dia no campus (sem que haja 353 

a contribuição do corpo docente). O Colégio de Dirigentes decidiu pela adoção da primeira proposta. 354 

O Diretor-Geral do campus Muzambinho, professor Renato, solicitou permissão para se ausentar 355 

devido a um evento da área cafeeira, todos concordaram. Dando prosseguimento, Giovane da Silva 356 
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apresentou o item 2.2. Portarias MEC 315 e 330: secretaria digital; Giovane comentou que foram 357 

emitidas duas portarias determinando o tempo de 19 meses para implantar o registro secretaria digital 358 

e explicou que arquivo corrente de 5 anos deverá ser tudo digitalizado, ou seja, documentos de 8 359 

secretarias, do período de 5 anos, deverão ser digitalizados em um prazo de 19 meses. Ao final desse 360 

prazo também deverá ocorrer o atendimento digital, diploma e expedição de certificado digital. Ele 361 

afirmou que essa solicitação não é do tipo que tem prorrogação. Giovane apresentou o item para 362 

preparar os diretores e alertar quanto a adoção do SUAP Edu o mais rápido possível nos campi. 363 

Giovane propôs começar todos os cursos em 2019 no SUAP Edu, inclusive os campi Machado e 364 

Muzambinho, para evitar que ocorra a migração de sistema. Item 2.3 Registro Acadêmico: proposta 365 

de deliberação do Fórum RA & PI; Giovane comentou que tem que pensar no Registro Acadêmico 366 

num tripé, iniciando por marco legal. Ele comentou que o marco legal do Instituto não segue um 367 

padrão, cada registro é feito de uma forma e exemplificou que cada unidade trata de aluno retido de 368 

forma diferente. Ele afirmou que para gerar as estatísticas almejadas é necessário unificar o marco 369 

legal de todas as unidades. O sistema não está adequado a conceituação. Para adotar o SUAP para 370 

gerar estatísticas e indicadores institucionais pretendidos é necessário criar um Fórum dos técnicos 371 

de registros acadêmicos e PI’s. O objetivo desse fórum é adequar o SUAP conforme as resoluções e 372 

desenvolver um projeto bem definido: produtos de acordo com o calendário. Ele explicou que os 373 

produtos são a padronização dos procedimentos operacionais padrão de matrícula e recepção dos 374 

alunos, expedição de diploma, entre outros. Giovane afirmou que para que tenhamos a secretaria 375 

digital e o programa de estatística institucional é imprescindível que tenhamos trabalho unificado, 376 

sistema unificado e governança unificada. Item 2.4. Graduação: reestruturação das normativas e 377 

sistemas de autoavaliação institucional dos cursos; O pró-reitor Giovane comentou que todos 378 

receberam três normativas que precisam ser estruturadas e são as atribuições dos coordenadores de 379 

curso, NDEs e dos colegiados. O prazo para recebimento das anotações e sugestões é até amanhã, dia 380 

26/10/2019, porém ele afirmou que não recebeu nenhuma contribuição para os documentos. O reitor 381 

Bregagnoli comentou que após o professor Giovane ter assumido a PROEN, ele tem visto uma 382 

atuação mais efetiva das PI's o que tem gerado um resultado muito interessante. Item 2.5 383 

Universidade Aberta do Brasil: novo curso e ofertante. O pró-reitor Giovane da Silva explicou 384 

que haveria a oferta do Curso tecnólogo em Processos Educacionais com ênfase em secretaria escolar, 385 

com oferta de vagas, e que seria necessária a indicação do campus para a oferta, mas, uma vez que a 386 

oferta foi prorrogada para o segundo semestre de 2019 esse assunto será tratado em outra ocasião. 387 

Dando prosseguimento, Giovane da Silva apresentou o item 2.6 Informes da PROEN. 2.6.1 388 

Brinquedotecas nos campi; o reitor comentou que essa demanda vai de acordo com a política de 389 

permanência e êxito e afirmou que, uma vez que a PROAD já conseguiu o investimento, essa é uma 390 

ação garantida. O objetivo é criar um espaço recreativo para que os alunos, que são mães e pais, 391 

possam deixar seus filhos durante as aulas. O reitor solicitou que cada campus escolha um espaço/sala 392 

de 20 m2 e um espaço livre aberto para montagem de tenda. Item 2.6.2 EAD: Auditoria da CGU; 393 

Giovane comentou que tem acompanhado as auditorias da CGU que começam na EaD e esta pegando 394 

até o calendário. Giovane comentou também que teve auditoria na questão da normativa docente 395 

(Será tratado no item 2.6.5) Item 2.6.3 Reestruturação de cursos e PPCs - trâmites e prazos; O 396 

pró-reitor Giovane da Silva explicou que a reestruturação de cursos e PPCs devem ocorrer até, o prazo 397 

máximo, dia 20 de novembro para que seja apresentado e discutido pelo CEPE e então encaminhado 398 

para o Conselho Superior. Ele estipulou o prazo de 05 de dezembro para o PPC que não houver 399 

mudança de concepção, ou seja, houver alteração apenas na matriz e carga horária, pois esse PPC 400 

será encaminhado para emissão de resolução ad referendum. Dando prosseguindo, o pró-reitor 401 

Giovane apresentou também o item 2.6.4 Informes do CEPE: Os novos cursos que estão tramitando 402 
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passaram hoje, dia 25/10/2019, pela CAMEN, são eles: Pós-graduação em Construção Civil, 403 

Licenciatura em História, Técnico em Enfermagem, Pós-Graduação em Lideranças e curso técnico 404 

integrado em Alimentos. Giovane comentou que estão sendo feitas algumas alterações no calendário 405 

para se evitarem mal-entendidos em relação à interpretação do calendário por parte dos docentes. Ele 406 

afirmou que irá alterar o recesso escolar para recesso discente, de forma a deixar claro que o período 407 

de 50 dias é correspondente a férias dos alunos e não férias para o docente que tem que cumprir as 408 

atividades pertinentes ao cargo. O diretor-geral do Campus Três Corações, professor Francisco Vitor, 409 

solicitou a palavra e comentou que prevê, para o próximo ano, problemas na realização de matrículas 410 

dos alunos uma vez que muitas escolas estaduais entraram em greve e o módulo letivo de 2018 só 411 

encerrará no final de janeiro de 2019, o que é uma situação bastante preocupante visto que 412 

aproximadamente 90% dos alunos subsequentes e técnicos são da rede estadual. Ficou acordado que 413 

a situação será regulamentada internamente.  Retornando à pauta, o pró-reitor  Giovane da Silva 414 

apresentou o Item 2.6.5. Informes da Comissão de Acompanhamento da Normativa Docente; 415 

Giovane comentou que tem professores com problemas na Normativa Docente e que devido a isso 416 

estão com progressão da normativa docente atrasada. Ele comentou que a CGU realizou auditoria na 417 

normativa docente e que houve uma retroação, reabrimos o sistema por 400 dias para regularização 418 

das pendências. Hoje qualquer docente que tiver com plano de 2017/1 até 2018/2 consegue resolver 419 

tudo no sistema. Foi formada a comissão de verificação para sanar as pendências.  Giovane da Silva 420 

reafirmou que a ordem é resolver todas as pendências até 31 de novembro de 2018 e que a partir dessa 421 

data, será encaminhado ofício da PROEN solicitando a resolução da pendência. Giovane chamou a 422 

atenção para o fato de que tem professor que não preencheu a normativa nenhuma vez. Item 2.6.6. 423 

Informes da Residência Pedagógica; São 854 bolsas que saiu agora, com o fomento de R$ 424 

20.000,00 do cartão pesquisador, por campus. Item 2.6.7. Colóquio: Os instrumentos de avaliação 425 

do INEP e os desafios da autoavaliação institucional; O pró-reitor Giovane informou que essa 426 

pauta será discutida em outro momento. Item 2.6.8. Informes do processo de implantação do Suap 427 

Edu; Giovane da Silva reiterou a necessidade de começar a utilizar o Suap Edu no ano de 2019. Ele 428 

comentou que não dá para migrar de sistema, então os campi Machado e Muzambinho teriam que 429 

continuar com o contrato Gis por mais 4 anos para ir migrando aos poucos, porém não dá mais para 430 

atrasar a utilização do Suap Edu por causa do Decreto da Secretaria Digital. O Decreto determina que 431 

seja digitalizada toda a documentação das secretarias, no período de 19 meses e sem o Suap Edu isso 432 

não é possível. A ideia é que os campi comecem a transição. Item 2.6.9. Informes da CPA e sua 433 

reestruturação; Giovane da Silva informou que a Comissão Própria de Avaliação, que antes tinha 434 

84 membros foi reduzida a 09 membros, o que é muito importante porque inúmeros membros estavam 435 

contabilizando pontos na normativa sem efetiva participação e atuação. Item 2.6.11. Abreviação de 436 

cursos de graduação: parecer PROEN 01\2018. O pró-reitor de Ensino, Giovane, comentou que 437 

tem chegado pedidos de abreviação de cursos de graduação, alguns sendo enviados pelo coordenador 438 

do curso diretamente para o presidente do Conselho Superior, exigindo que fosse enviado para o 439 

Consup e procurador para parecer. Giovane da Silva destacou que a legislação exige 200 dias letivos. 440 

Ele informou que criou uma Nota Técnica, que foi analisada pelo procurador Dr. Dauri e deu o 441 

parecer, afirmando que é possível a abreviação de cursos em casos de superdotação do aluno. Enfim, 442 

fica a cargo do colegiado decidir se vai conceder abreviação ou não, assim o colegiado é que decide 443 

se cumpre o não a legislação. Item 2.6.10 Informes da Procuradoria Educacional Institucional: 444 

O pró-reitor Giovane comentou recebeu 2 Solicitações de Auditorias (SAs). Foi solicitada auditoria 445 

in locu nos campi Machado e Muzambinho e é possível que sejam solicitadas mais. Essa auditoria da 446 

CGU na EaD, tem começado na EaD e seguido outras linhas implicado em outros desdobramentos, 447 

conforme observado no país. Ele comentou que a auditoria EaD derrubou a jornada flexibilizada no 448 
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Acre. Ele informou que foi solicitada a relação dos bolsistas e se os bolsistas são servidores ou não. 449 

No caso, temos servidor técnico-administrativo (TAE) que faz 1 hora de folga e volta para fazer 2 450 

horas como bolsistas. No caso de docentes, ele acredita que será solicitado controle em relação à 451 

Normativa Docente. Giovane da Silva solicitou que aos diretores-gerais que cobrem os relatórios e 452 

prestação de contas de trabalho dos bolsistas para apresentação na auditoria. Em relação aos Polos, 453 

Giovane comentou que eles serão visitados. Outro ponto é o Mediotec. Ele chamou a atenção para o 454 

fato de o Mediotec e o Sistec serem diferentes. No Sistec o aluno tem uma senha e confirma a presença 455 

mês a mês, esse sistema deve ser alimentado pelo aluno. Em relação ao MedioTec, ele chamou a 456 

atenção para o fato de que há alunos que estão cursando o 1º e 2º ano do Ensino médio, e que estes 457 

só receberão os certificados quando tiverem o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, por isso 458 

existe uma necessidade de visitação dos polos para orientação dos alunos de que os certificados serão 459 

emitidos por sistema quando for comprovada a conclusão do ensino médio, por isso eles deverão 460 

manter o acesso ao sistema e vínculo com o Instituto por mais tempo, até que seja emitido o 461 

certificado de conclusão. Encerrada a pauta da PROEN, foi dada a palavra para o Pró-Reitor de 462 

Administração, Honório José de Morais Neto, para apresentação do item 3. Pautas da Pró-Reitoria 463 

de Administração: Item 3.1 Limite orçamentário; O pró-reitor Honório Neto afirmou que foi 464 

recebido todo o limite orçamentário e pediu para os campi não deixar para empenhar o orçamento ao 465 

longo do ano. Item 3.2 Data de corte interna para empenho; foi criada uma data limite, antes da 466 

data limite da SETEC, para geração de empenho. O pró-reitor de administração explicou que já 467 

ocorreu em anos anteriores de um campus pegar o valor que não ia ser executado por outra unidade 468 

do Instituto e transformar em empenho, antes da data de corte interna para empenho. Honório Neto 469 

sugeriu que a data limite interna seja 09 de novembro, uma vez que a data da SETEC é 14 de 470 

novembro o que dará tempo hábil para que o valor não utilizado seja rateado entre as demais unidades. 471 

Ficou esclarecido que a data limite dia 12/11 é para tratar da LOA IFSULDEMINAS e dia 09 de 472 

novembro é a data do TED. Item 3.3 RAP; O pró-reitor Honório Neto lembrou que o governo vai 473 

cancelar o RAP (restos a pagar) no início do ano de 2019. Ele afirmou que os anteriores a 2017 serão 474 

feitos sem grandes esforços. Ele comentou que de 2016 para trás, no IFSULDEMINAS, temos o valor 475 

de R$ 843.303,21 de empenhos em RAP. Honório disse que vai ser analisado de 2017 para frente e 476 

pediu que os campi desapeguem dos valores parados em anos anteriores a 2017. Em relação ao saldo 477 

de 2018, ele comentou que está sendo feito um trabalho interessante na reitoria que é enviar aos pró-478 

reitores um informe mensal. Ele chamou atenção para o valor da Reitoria que inclui os valores de 479 

TED dos campi avançados Carmo de Minas e Três Corações. Honório explicou que, para não gerar 480 

RAP, é possível trabalhar com o empenho do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, com esse trabalho a 481 

PROAD gerou R$ 273.000,00 e retornou o valor ao caixa e esse valor vai atender outros empenhos 482 

que não seriam atendidos na reitoria, Honório sugeriu que as unidades analisem seus empenhos e, se 483 

possível, façam o mesmo. Ele destacou que é trabalhoso, porém vantajoso, pois não gera RAP e o 484 

dinheiro retorna ao campus. Item 3.4 Indicação para comissão do PGC; O pró-reitor Honório 485 

chamou a atenção para o fato de que no próximo ano o Planejamento Geral de Contratações (PGC) 486 

será obrigatório. Ele afirmou que é necessário criar uma comissão interna com docentes e técnicos 487 

administrativos e informou que o prazo final para a criação da comissão é o dia 30 de abril de 2019. 488 

Item 3.5 Prestação de contas de TEDs. Honório comentou que, além da Solicitação de Auditoria 489 

que o pró-reitor Giovane comentou, recebemos SAs dos TED´s de 2013 a 2018 e solicitou que seja 490 

feito um controle mais rigoroso dos TEDs. Ele explicou que, quando o TED chega, o texto tem que 491 

ser bem descrito, justamente para ser possível realizar o controle do que é recebido no todo.  Ele 492 

reforçou o pedido para que quando for criar um TED ele seja bem discriminado para quando chegar 493 

no campus pagar exatamente o que corresponde aquele TED, lembrando que o TED direcionado para 494 
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uma finalidade não pode ser utilizado para outra finalidade. Encerrada a pauta da PROAD, foi dada 495 

a palavra para o Pró-Reitor de Extensão, professor Cleber Ávila Barbosa, para apresentação do item. 496 

4. Pautas da Pró-Reitoria de Extensão. Item 4.1 Encontro das Licenciaturas – Machado . O pró-497 

reitor Cleber Barbosa apresentou a programação do Encontro das Licenciaturas que terá a palestra 498 

“Formação docente por práticas transformadoras” do José Manuel Morah Costas, e a palestra 499 

“Inclusão é atitude” da Roberta Sarmento. Item 4.2 Definições das sedes dos eventos institucionais 500 

2019; O pró-reitor Cleber comentou que os eventos estão sendo contemplados dentro do calendário 501 

e já passou as datas para Márcia Machado, para que ocorra a alimentação do calendário dos eventos 502 

institucionais, porém ainda precisa de algumas definições quanto ao local de alguns eventos como o 503 

JIF Regional, que foi definido que ocorrerá a etapa local em Machado; Feira de Estágios que este 504 

ano, ocorre em Inconfidentes, vai ocorrer em Muzambinho no próximo ano, 2019 e o Festival de 505 

Cultura que acontece esse ano em Inconfidentes, ainda está sem local para sua realização no ano de 506 

2019, então o pró-reitor Cleber Barbosa solicitou que os diretores-gerais pensem na possibilidade de 507 

sediar o evento e entrem em contato com ele para informar da possibilidade. Outros eventos que vão 508 

ocorrer são o Jogos dos Servidores do fim de ano, no Campus Poços de Caldas e o Encontro das 509 

Licenciaturas que vai novamente ocorrer no Campus Poços de Caldas. Item 4.3 Composição dos GT 510 

PNAE; O pró-reitor Cleber comentou que as comissões foram nomeadas, porém os campi Machado, 511 

Muzambinho e Carmo de Minas ainda não têm as comissões definidas para responder pelo recurso 512 

do PNAE e implementação nas unidades. A coordenação de cada uma das comissões compõe junto 513 

com a reitoria os trabalhos nos cursos. Ele informou que houve a liberação de TED de R$ 360.000,00 514 

para novos cursos do PNAE para o ano de 2019, possivelmente com a oferta de mais vagas para o 515 

curso. Item 4.4 Festival de cultura 2018 – Inconfidentes. O Festival de Cultura ocorrerá nos dias 516 

19 e 20 de novembro, no Campus Inconfidentes, e tem uma pauta de mais de 20 apresentações. Cleber 517 

Barbosa agradeceu o diretor geral Luiz Flávio por sediar o evento. Encerrada a pauta da PROEX, foi 518 

dada a palavra ao Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, para apresentação 519 

da pauta 5. DGP: Item 5.1 Alterações no Ponto Eletrônico do Suap: Luiz Ricardo iniciou sua fala 520 

informando que as alterações no ponto eletrônico do Sistema Suap devem ser atualizadas na próxima 521 

semana, entre as alterações vai ser acrescentado o check box que possibilita selecionar vários pontos 522 

de uma vez para ser homologado; o sistema passa a permitir a homologação do ponto dentro do prazo 523 

máximo de 30 dias; criar observação no ponto passa a ser opcional e os cargos CD1, CD2 e CD3 não 524 

contabilizam mais horas positivas ou negativas e essa é uma alteração importante pois os servidores 525 

em CD1, 2 ou 3 estavam gerando horas negativas. Item 5.2. Padronização do Estágio Probatório e 526 

Progressão por Mérito pelo Suap; O item foi apresentado dentro do item 01.13 Processos 527 

eletrônicos – RSC, Titular; procuradoria e auditoria; Item 5.3. Curso de Fiscalização de Contratos; 528 

O diretor Luiz Gissoni informou que estará acontecendo na reitoria, nos dias 5 a 08 de novembro, o 529 

curso de fiscalização de contratos. O Campus Passos não vai participar porque perdeu o tempo de 530 

matrícula e o campus Três Corações não vai participar devido ao quadro reduzido de servidores. Item 531 

5.4 Palestra: Você líder da sua vida e dos seus resultados; O item foi apresentado dentro do item 532 

01.16 Homenagem dos 10 anos do IFSULDEMINAS. Item 5.5 Instrução Normativa nº 1; Gissoni 533 

informou que foi pauta do Fórum de Dirigentes de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de 534 

Ensino Técnico, Científico e Tecnológico - FORGEP e que 95 % das pessoas presentes entenderam 535 

que a IN nº 01 não se aplica  aos Institutos Federais, a Normativa foi criada de forma geral porque é 536 

inviável criar uma Normativa para cada Instituição. Item 5.6 Instrução Normativa nº 2; O Diretor 537 

de Gestão de Pessoas, Luiz Gissoni, comentou que a IN 02 refere-se à frequência de servidor e que a 538 

questão ainda não está definida. Item 5.7. Informes DGP. 5.7.1  Exame Periódico –  Luiz Gissoni 539 

comentou que a reitoria está trabalhando para que ocorra o exame periódico e pediu aos setores para 540 
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acompanhar, junto a licitação e com o RH do campus, com exceção dos campi Pouso Alegre, Três 541 

corações e Carmo de Minas. Item 5.7.1 Plano anual de capacitação – Luiz Gissoni lembrou que a 542 

data limite para o Plano Anual de Capacitação é o dia 26 de outubro. Item 14. Expediente. O reitor 543 

Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às vinte horas e 544 

dois minutos. Eu, _______________ Paloma Oliveira Milagres, lavrei a presente Ata, que após 545 

apreciação será assinada por todos. Poços de Caldas, vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito. 546 

 547 

Marcelo Bregagnoli _______________________________ 

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 _______________________________ 

Thiago Caproni Tavares _______________________________ 

 

 


