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Ata da 81ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 1 

do Sul de Minas Gerais, realizada aos dezoito dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezenove, às 2 

13 horas, no Campus Muzambinho, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, reali-3 

zou-se a octogésima primeira reunião do Colégio de Dirigentes, a trigésima quinta da gestão, estando 4 

presentes: Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Luciano Pereira Carvalho, Francisco Vitor de Paula, 5 

Giovane José da Silva, Honório José de Morais Neto, João Olympio de Araújo Neto, João Paulo de 6 

Toledo Gomes, Mariana Felicetti Rezende, Luiz Ricardo de Moura Gissoni, Renato Aparecido de 7 

Souza, Sindynara Ferreira, Thiago Caproni Tavares, Luiz Flávio Reis Fernandes, Cleber Avila Bar-8 

bosa e Leonardo Aparecido Ciscon. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos mem-9 

bros do colegiado, sendo: Palavra do Presidente; Aprovação da ata da última reunião; Informes da 10 

PROEX: Programa Expedição - resultados e encaminhamentos; JIF local - adequações e definições; 11 

Curricularização da Extensão - seminário e encaminhamentos; Parcerias e oportunidades: PM, 12 

SEE/MG, Empresas (JA e trainne), Amog, Ameg, Rede, Guarda municipais. Informes PROEN: 13 

PROEaD - programa de fomento a EaD institucional; Pós-Graduação em Educação Básica, Profissi-14 

onal e Tecnológica na modalidade a distância(Inciso I, art. 40 da Resolução CEB/CNE 06/2012); 15 

Edital de Assistência Estudantil/Ingressantes 2019/01 e 2019/02; Recredenciamento Institucional - 16 

2020; Projeto: otimização da alocação de carga horária dos professores substitutos. Informes 17 

PROAD: Central de compras; Almoxarifado virtual; Taxigov; Orçamento: Limite Orçamentário, Su-18 

perávit / folha 2018; Financeiro: Liberação; Emenda; Fonte 250; TEDs: Controle; Novos 19 

TEDs;  PGC: Acertos pós LOA;  SIADs: Implementação; obrigatoriedade; RAP – Restos a Pagar; 20 

Divulgação dos pagamentos conforme IN 02/2016: Modelo único; Gerenciamento de Custos no Setor 21 

Público: Matriz 2020: Tipificação; Teto. Informes PROGEP: Pesquisa de Clima Organizacional; 22 

Assentamento Funcional Digital (AFD); DECRETO Nº 9.725, DE 12 DE MARÇO DE 2019; DE-23 

CRETO Nº 9.727, DE 15 DE MARÇO DE 2019; DECRETO Nº 9.794, DE 14 DE MAIO DE 2019; 24 
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PORTARIA Nº 121, DE 27 DE MARÇO DE 2019; Informes. Informes da PPPI. Informes DDI: 25 

Plano Tático Operacional e Planejamento Estratégico; Ações de Sustentabilidade; Dominalidade; 26 

PCPIP; Nova CPA; DECRETO Nº 9.739, DE 28 DE MARÇO DE 2019. Informes DTIDecreto 27 

9.756/19 e sobre o CGTI. Foram convocados para esta reunião os Assistente Sociais dos Campi. 28 

O Reitor Marcelo Bregagnoli abre a reunião, agradecendo a presença de todos e à receptividade do 29 

campus Muzambinho, na pessoa do Diretor-geral, Prof. Renato Aparecido de Souza. Agradece tam-30 

bém a presença da Diretoria de Assuntos Estudantis e as Assistentes Sociais presentes, ressaltando a 31 

importância dessa diretoria dentro da instituição. O reitor chama a atenção para auditoria da CGU in 32 

loco no próximo ano. Na sequência, alerta para a necessidade do cumprimento das quarenta horas 33 

dos servidores que possuem cargos administrativos ou recebem funções (FG e FCC), o não cumpri-34 

mento é passível de penalidade. Serão encaminhadas pela Progep as legislações vigentes e um parecer 35 

do procurador sobre essa questão da necessidade do cumprimento das quarenta horas pelos portadores 36 

de FG e FCC. Esse assunto será tratado na próxima reunião do Colégio de Dirigentes a ocorrer no 37 

próximo mês. Bregagnoli pede para que se proceda a uma diminuição de comissões nos campi. Há 38 

um excesso de comissões cuja finalidade é apenas pontuação na normativa docente. Chama a atenção 39 

para um melhor aproveitamento dos professores substitutos nos campi. Há indícios de que há unida-40 

des com dificuldades de completar a carga horária desses docentes, sendo que eles podem ser apro-41 

veitados em diversas atividades. Para a reunião do próximo Colégio de Dirigentes, o reitor pede que 42 

os diretores-gerais tragam um estudo de quais comissões podem ser reestruturadas ou extintas. Sobre 43 

o evento Escola Fazenda, o reitor lamenta o seu cancelamento e chama a atenção de todos para a 44 

necessidade de que se agende o quanto antes a sua realização. Sugere o dia 07/08, no campus Mu-45 

zambinho. Todos concordaram. Ficam marcados também Colégio de Dirigentes e Consup para o 46 

campus Passos nos dias 08 e 09 de agosto, respectivamente. O Prof. Cleber Ávila Barbosa fala sobre 47 

a possibilidade de cobrança de aluguel de espaços em instituições públicas, informa que a Proex está 48 

se baseando em documentos de outras instituições para a confecção de uma minuta que será encami-49 

nhada para a apreciação e sugestões de todos os campi. A sugestão é que seja feita uma Instrução 50 

Normativa para padronização das ações, que devem ser caracterizadas como projetos de extensão. 51 

Em relação à Lei de Acesso à Informação – LAI- e Plano de Integridade, o reitor chama a atenção 52 

para a necessidade de um trabalho preventivo para que não se tenha surpresas em caso de sermos 53 

auditados pela CGU. O reitor fala sobre a reanálise da portaria 17 pelo governo. Diz que a possibili-54 

dade de vinda de novos cargos está diretamente relacionada a portaria 246. Segundo o secretário, a 55 

prioridade da Rede Federal é o ensino técnico profissionalizante. Sobre o ProfEpt, o reitor lembra que 56 

sua continuidade está atrelada aos resultados obtidos. Fala também sobre parceria com a Embrapa e 57 

seus benefícios para a instituição e que a instituição voltou a apoiar a OBAP. Neste momento a palavra 58 

passa para o Pró-reitor de Administração, Honório José de Morais Neto, que começa explanando 59 



sobre a Análise de Conformidade dos TED, Honório fala que a possibilidade de orçamento está dire-60 

tamente ligada à regularização dos TEDs. No final do ano, recomenda que os campi façam uma aná-61 

lise dos seus TEDs  para que se evitem perdas. Sobre o ponto de pauta Cartão-pesquisador, o pró-62 

reitor chama a atenção para a possibilidade de processo administrativo. Serão confeccionados docu-63 

mentos pela PPPI e Proad para dar mais segurança ao processo. Em relação aos antigos, serão abertos 64 

processos e os envolvidos serão notificados e terão o prazo de 30 dias para adequações. Findo o prazo, 65 

serão encaminhados ao procurador para que as medidas legais sejam tomadas. Em relação ao ponto 66 

de pauta Central de compras; Almoxarifado virtual; Taxigov, Honório informa que o governo virá 67 

com ações fortes que visam a economia. Informa, também houve a liberação de 48% do orçamento 68 

de 2019 e estamos cobrando para uma maior liberação no mês de julho. Sobre o Superávit/Folha2018, 69 

declara que o governo usou todo superávit em conta das unidades para cobrir a folha, no caso do 70 

IFSULDEMINAS foram mais de 2 milhões de reais e os acertos serão feitos pela PROAD com as 71 

unidades. O reitor junto com o Honório fez um trabalho para tentar pedir alguma liberação e ficou 72 

aprovado no Colégio de Dirigentes, por unanimidade, que o recurso que vier será empregado em 73 

placas fotovoltaicas para as unidades de Inconfidentes, Machado e Muzambinho, uma vez que são as 74 

unidades mais afetadas. Essa medida ajuda muito as unidades para a diminuição de custeio para o ano 75 

seguinte. Todos concordaram com a proposta. O pró-reitor informa que houve a liberação de 100% 76 

de financeiro nesse mês e reforçou a importância de não se deixar financeiro em conta, uma vez que 77 

a SPO abate o limite em conta para enviar mais. Todos ficaram de dar uma atenção ao retornarem 78 

para suas unidades. Sobre a arrecadação da fonte 250 para 2019, Honório explica que não necessita 79 

de limite orçamentário para ser usado e este ponto infelizmente não consta no projeto de Lei para 80 

2020, o que está sendo tradado a nível de FORPLAN e CONIF para retornar ao PLDO de 2020, com 81 

isso Honório sugeriu que não se deixe nada para virar em superávit e que a arrecadação da fonte 250, 82 

nessa perspectiva de não necessitar de limite para empenho, reforça a fala do reitor de discutirmos 83 

melhor nossas unidades de produção que podem ajudar muito no orçamento das unidades. O pró-84 

reitor de administração informou que a PROAD enviou uma equipe a Brasília e conseguiram acertar 85 

vários processos pendentes e estão dando andamento em outros na perspectiva de receber algum or-86 

çamento extra até o final do ano e, neste caso, não podemos ter pendencias com os TEDs atuais. Pediu 87 

a ajuda de todos. Sobre o ponto de pauta PGC: Acertos pós LOA, Honório chama a atenção para a 88 

necessidade de se fazer um planejamento detalhado para 2020. Explica aos presentes dos cuidados 89 

que se devem ter ao se fazer esse planejamento, abordando os principais pontos. Em relação ao SIADs, 90 

o pró-reitor explica como se dará a sua implementação e da sua obrigatoriedade na Rede Federal. Em 91 

relação ao RAP - Restos a Pagar-  Honório lembra que A SETEC/SPO tem cobrado muito sobre o 92 

saldo em RAP nas unidades e isso tem sido ponto de pauta para novas liberações. Comentou que na 93 

reitoria a PROAD tem feito um trabalho todo mês para tentar baixar o saldo, recomendou a todos que 94 



façam na suas respectivas unidades. Sobre a divulgação dos pagamentos conforme IN 02/2016: Mo-95 

delo único, informa que foi criado um programa pela Proad. Honório pede que seja utilizada a mesma 96 

forma de divulgação. A sugestão será a divulgação de um link no site. Sugestão aceita por todos os 97 

Diretores-gerais. Sobre o ponto de pauta Gerenciamento de Custos no Setor Público, o pró-reitor 98 

comunica que o Ifsuldeminas está pensando em aderir ao processo junto a STN para poder entender 99 

melhor, mesmo não sendo ainda obrigatório. Sobre o ponto de pauta Matriz 2020: Tipificação; Teto, 100 

Honório apresenta aquilo que gera orçamento: número de alunos. Mostra o crescimento de cada cam-101 

pus e do instituto de forma geral. Mostra que nossa matriz está diretamente ligada a esses números. 102 

O Governo quer analisar o trabalho de Tipificação da Rede Federal. O pró-reitor mostra os números 103 

de crescimento e queda dos campi, o que impactará na matriz 2020, finalizando a sua fala. Na se-104 

quência a palavra é dada ao Pró-reitor de Extensão, Prof. Cleber Ávila Barbosa, que discorre sobre 105 

o Programa Expedição. Cleber informa que foi feita a seleção de 10 cidades onde os projetos serão 106 

executados e relata quais os campi e projetos foram aprovados. Pede o apoio dos campi para a conti-107 

nuidade desse projeto que tem se tornado um cartão de visitas para a instituição, sendo copiado por 108 

outras instituições. Comunica a todos que a abertura será no dia 14/07 às 9 h no campus Machado. 109 

Este ano o evento conta com uma parceria com a Univás e com o Exército. Sobre o JIF local, o pró-110 

reitor informa que haverá adequações, tentando enxugar as atividades, visando economia. A ideia é 111 

que os jogos aconteçam no mês de agosto. Coloca-se para a apreciação do Colégio de Dirigentes, que 112 

aprova a medida e vota pela continuidade da ação. Cleber enviará a planilha para os campi que farão 113 

uma análise sobre os custos do evento, deixando livre a sua adesão ou não. A resposta final deve ser 114 

encaminhada à Proex até o final da próxima semana. Sobre a Curricularização da Extensão - seminá-115 

rio e encaminhamentos, o Prof. Cléber fala do sucesso que foi o evento e de seus desdobramentos. 116 

Muitas ideias positivas emergiram de lá. As palestras e oficinas foram muito bem aproveitadas pelos 117 

presentes. Sobre parcerias e oportunidades: PM, SEE/MG, Empresas (JA e trainne), Amog, Ameg, 118 

Rede, Guarda municipais, Cleber declara que, em virtude do momento orçamentário, a instituição 119 

tem buscado parceria com órgãos externos. Com a PM – proposta de pós-graduações na área de saúde, 120 

administração pública entre outras. Com a SEE/MG – curso de línguas.  Lembra que é necessário 121 

verificar o teto de polos e alunos na EaD. Fala também sobre o fechamento de programas de estágios. 122 

Informa que há várias parcerias na abertura de cursos. Informa sobre o fechamento de parceria com 123 

as Guardas Municipais. Por fim, comunica a todos que houve ampliação no programa Jovem Apren-124 

diz. Na sequência, o reitor, Prof. Marcelo Bregagnoli pergunta sobre qual campus se candidataria à 125 

sede do ProfAdm. Com a concordância de todos, fica eleito o campus Poços de Caldas. Na sequência, 126 

toma a palavra o Pró-reitor de Ensino, Prof. Giovane José da Silva, que discorre sobre a pauta 127 

PROEaD - programa de fomento à EaD institucional, Giovane explica o financiamento desses proje-128 

tos, apresentando os números de cada campus. Total de 2800 vagas e os impactos positivos que essa 129 



ação acarretou. O Pró-reitor parabeniza as ações nos campi. Serão aplicados os conceitos de pré-130 

matrícula e a proposta de que 30% do orçamento gerado seja guardado para fomentar novos cursos 131 

de EaD, o programa tal qual foi apresentado pela Diretoria de EaD foi aprovado por todos os diretores 132 

sem ressalvas. Giovane fala da necessidade de os diretores-gerais observarem de perto as ações dos 133 

coordenadores de curso. Giovane fala da necessidade de um ad referendum do reitor para a aprovação 134 

da ação. O Reitor chama a atenção para o alinhamento institucional para a solidificação dessa ação. 135 

Sobre o ponto de pauta Pós-Graduação em Educação Básica, Profissional e Tecnológica na modali-136 

dade a distância (Inciso I, art. 40 da Resolução CEB/CNE 06/2012), Giovane informa que em virtude 137 

do contingenciamento, sobrará uma dívida de 40 mil por campus. Em relação ao Edital de Assistência 138 

Estudantil/Ingressantes 2019/02, informa que foi disponibilizado para a fonte 100 cerca de 800 mil 139 

reais. Por não terem gasto todo o dinheiro disponibilizado, houve a possibilidade da abertura de novos 140 

editais. Sobre o recredenciamento Institucional – 2020, o pró-reitor diz que ocorrerá, no ano que vem, 141 

o da EaD e alerta para a necessidade de se obter nota mínima na avaliação, para tanto será necessário 142 

um trabalho eficiente da CPA. Na sequência fala sobre o Projeto: otimização da alocação de carga 143 

horária dos professores substitutos, lembrando que há uma dificuldade de os professores substitutos 144 

completarem as 40 horas exigidas pela normativa, sobretudo nos campi em expansão. A ideia é que 145 

esses docentes complementem sua carga horária em projetos pedagógicos, como cursos FIC, ativida-146 

des na EaD, etc. A ideia é utilizá-los para fomentar a EaD institucional. Giovane pede o apoio dos 147 

diretores-gerais para a execução dessa ação. Carlos Henrique, diretor do campus Machado, chama a 148 

atenção para o uso do professor visitante. Os diretores-gerais apoiam a ideia de otimização do pro-149 

fessor substituto em aulas em projetos institucionais. A ideia foi aprovada por todos os presentes. 150 

Carlos Henrique sugere a cobrança de taxa para as Pós-graduações na instituição. A ideia ficou para 151 

análise criteriosa dos demais diretores-gerais e será retomada na próxima reunião do Colégio de Di-152 

rigentes. Neste momento, toma a palavra o Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Luiz Ricardo de 153 

Moura Gissoni, que discorre sobre o ponto de pauta Pesquisa de Clima Organizacional. Gissoni 154 

explica que foi feita na reitoria e que foi algo positivo, pois mostrou o que se pode fazer para melhorar 155 

o clima organizacional dentro dos setores. A proposta é que os campi também façam essa pesquisa, 156 

com o apoio da Progep. Todos os campi concordaram com a ideia. Sobre o Assentamento Funcional 157 

Digital (AFD), o pró-reitor pede que seja feita uma força tarefa para a sua finalização. Essa medida é 158 

importante porque é uma exigência do governo. Todos os diretores-gerais concordaram em unir forças 159 

para finalizar essa ação. Gissoni fala sobre como andam os estudos sobre a revisão das 30 horas. 160 

Informa que será encaminhado um pedido de auditoria interna sobre a Flexibilização da Jornada. Ao 161 

final, esse parecer da auditoria será encaminhado à Cis. Na sequência, o pró-reitor apresenta uma 162 

análise prévia da Progep sobre os decretos e portarias abaixo, que serão discutidos no Forgep: DE-163 

CRETO Nº 9.725, DE 12 DE MARÇO DE 2019; DECRETO Nº 9.727, DE 15 DE MARÇO DE 2019; 164 



DECRETO Nº 9.794, DE 14 DE MAIO DE 2019; PORTARIA Nº 121, DE 27 DE MARÇO DE 2019, 165 

finalizando a sua fala e colocando-se à disposição para o esclarecimento de dúvidas posteriores. Na 166 

sequência, a palavra é dada à Pró-reitora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Prof.ª Sin-167 

dynara Ferreira, que agradece a todos pela participação no Hackathon que foi um sucesso. Agradece 168 

em especial ao campus Muzambinho pelo acolhimento do evento. Em relação ao Programa Ciência 169 

na Escola, o diretor-geral do campus Poços de Caldas, Thiago Caproni Tavares, sugere que o IFSUL-170 

DEMINAS não faça a adesão ao referido programa junto à Unifal devido a problemas que ocorreram, 171 

o que não foi acatado por todos, ficando a decisão de manter a parceria. Neste momento, a palavra é 172 

dada ao Diretor de Desenvolvimento Institucional, Prof. Luciano Pereira Carvalho, que discorre 173 

sobre o ponto de pauta Plano Tático Operacional e Planejamento Estratégico. Luciano pede atenção 174 

ao cumprimento dos prazos determinados. Na semana que vem começa a revisão dos indicadores. No 175 

caso de dúvidas deve-se procurar apoio da DDI. Lembra que essas ações são uma determinação do 176 

governo federal. Sobre as Ações de Sustentabilidade, o diretor pede apoio às comissões de sustenta-177 

bilidade dos campi e que os diretores-gerais cobrem deles ações efetivas nessa área. Foi encaminhada 178 

a portaria de sustentabilidade para os campi e as sugestões devem ser encaminhadas até a próxima 179 

segunda-feira para publicação posterior. O reitor afirma que haverá apoio financeiro da reitoria para 180 

os projetos de sustentabilidade apresentados pelos campi. Sobre o ponto de pauta Dominalidade, o 181 

Prof. Luciano pede atenção para a legalização de construções, terrenos e imóveis. O reitor intervém 182 

e informa que está sendo pensada uma portaria que passará a responsabilização das áreas para as 183 

unidades. Em relação ao PCIP (Plano de Combate a Incêndio e Pânico), Luciano informa que a rei-184 

toria recebeu a segunda notificação do corpo de bombeiros para adequações. Informa sobre o anda-185 

mento das ações nos campi. O diretor sugere que seja feito um planejamento de execução do projeto 186 

para que seja apresentado ao corpo de bombeiros para provar que estamos executando as ações. Em 187 

relação à nova CPA, o professor reforça a sua importância e informa que a partir das comissões locais 188 

será montada a institucional. Em relação ao DECRETO Nº 9.739, de 28 de março de 2019, Luciano 189 

explica a questão dos concursos a partir da análise do decreto. Explica as principais mudanças ocor-190 

ridas, chamando a atenção para o aumento de tempo no processo. Ressalta que, no caso dos concursos 191 

dos Técnicos Administrativos, não há ainda um entendimento adequado. Neste momento a palavra é 192 

dada ao servidor Leonardo Aparecido Ciscon, aqui representando o Diretor de Tecnologia da 193 

Informação, Gabriel Maduro Marcondes Pereira, que discorre sobre Decreto 9.756/19, infor-194 

mando que este decreto, por enquanto, não afetará as instituições de ensino. Provavelmente isso acon-195 

tecerá a partir do início de 2021. A tendência é a unificação de todos os serviços do governo em um 196 

mesmo espaço. Sobre o CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação -, Ciscon lembra que é 197 

necessária a indicação de alguém para fazer parte da comissão. A decisão é que o diretor-geral do 198 



campus Poços de Caldas, Thiago Caproni Tavares continue como titular e o Diretor de Desenvolvi-199 

mento Institucional, Luciano Pereira Carvalho, como suplente representando o Colégio de Dirigentes. 200 

Neste momento, o reitor encerra a reunião, agradecendo a presença de todos. Eu, 201 

__________________________Prof. Everaldo Rodrigues Ferreira, Chefe de Gabinete, lavrei a 202 

presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Muzambinho, dezoito de junho de dois 203 

mil e dezenove. 204 
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