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Ata da 82ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de 1 
Minas Gerais, realizada aos oito dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezenove, às 9 horas, no Campus 2 
Avançado de Três Corações, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a octogé-3 
sima segunda reunião do Colégio de Dirigentes, a trigésima sexta da gestão, estando presentes: Carlos Henri-4 
que Rodrigues Reinato, Luciano Pereira Carvalho, Francisco Vitor de Paula, Giovane José da Silva, Honório 5 
José de Morais Neto, João Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Mariana Felicetti Rezende, 6 
Luiz Ricardo de Moura Gissoni, Aracele Garcia de Oliveira Fassbinder, Cristina Lúcia Janini Lopes, Thiago 7 
Caproni Tavares, Luiz Flávio Reis Fernandes, Cleber Ávila Barbosa e Gabriel Maduro Marcondes Pereira. A 8 
pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos membros do colegiado, sendo: 1-Aprovação da ata 9 
da reunião anterior; 2- Informes do Reitor; Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação: Deliberar: 10 
3- Sede para o Meetup 2020; 4- Sede para o Hackathon 2020; 5- Data para a palestra sobre captação de recursos 11 
para inovação; 6- Autorização para o Desafio Maker - Campus Passos; 7- Estagiários para empresa Âncora; 12 
8- Fórum de Negócio de Impacto, 04/09, Incetec/Campus Inconfidentes; 9- Edital para o concurso da logo da 13 
Jornada e Simpósio - somente IFSULDEMINAS ou podemos abrir para a comunidade; 10- IN sobre processo 14 
seletivo Lato sensu (em anexo). Informar: 11- Mestrado Profissional em Alimentação Escolar - Campus In-15 
confidentes; 12- Quantitativo de relatos de Experiências Exitosas (125/2019); 13- Desafio de Inovação Tec-16 
nológica - inscrições até 11/08 - problemas reais; 14- Sondagem sobre o impacto dos bloqueios na pesquisa. 17 
Pró-reitoria de Administração: 15- Doações receita federal; 16- Pautas do CAPI; 17- Resilição curso e con-18 
curso; 18- Processo licitatório no SUAP; 19- Classificação de receita e despesas; 20- Proposta BIM – imple-19 
mentação; 21- Painel PROAD. Diretoria de Desenvolvimento Institucional: 22- Projetos PCPIP para licita-20 
ção; 23- Andamento do Plano Tático Operacional nos Campi; 24- Evento GreenMetric Lavras; 25- IFPluvial. 21 
Pró-reitoria de Gestão de Pessoas: 26- Decreto nº 9.916 - Critérios para ocupação de cargos em comissão e 22 
funções de confiança; 27- Decreto nº 9.725 - Extinção FG-04 e FG-05; 28- Ofício Circular SEI nº 2/2019 - 23 
Diretrizes de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal; 29- Curso Gestão da Estratégia com BSC; Pró-24 
reitoria de Ensino: Informes: 30- Vestibular e reunião com a copese; 31- Encontro: ressignificação das esco-25 
las-fazenda; 32- Finalização da Rede e-tec Brasil e providências; 33- Pesquisa com discentes das licenciaturas 26 
e subsequentes. Diretoria de Tecnologia da Informação: 34- Resultados do processo de abertura de dados; 27 
35- Data final para transição do Processo Eletrônico; 36- Continuidade do PEIA; 37- Transformação digital 28 
no IFSULDEMINAS. O Reitor inicia a reunião agradecendo a presença de todos e a receptividade do Campus 29 
Avançado de Três Corações por sediar as reuniões do dia de hoje. Neste primeiro momento da reunião, estão 30 
presentes o Colégio de Dirigentes, os Diretores de Desenvolvimento Educacional, os membros da Copese e a 31 
Comissão de Esportes dos campi. O diretor-geral do Campus Avançado Três Corações, Prof. Francisco Vitor 32 
de Paula, dá as boas-vindas a todos os presentes e convida-os a conhecerem as instalações do campus. O reitor 33 
declara que o corte feito pelo governo está concretizado. Aborda a questão do Future-se e fala da necessidade 34 
de se começarem os estudos sobre ele, mesmo não sendo ainda imediata a nossa adesão. O reitor aborda a 35 
questão orçamentária, afirmando que de 20 a 30 % do orçamento não virá. Ressalta o nosso RAP positivo, o 36 
que garantirá a nossa sobrevivência nesses tempos. Fala que a adesão ao Future-se não é uma opção, mas algo 37 
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certo de se acontecer num futuro próximo. Explica quais são os principais pontos abordados pelo programa. O 38 
reitor fala do momento crítico em relação ao nosso orçamento, explicando como ele se deu, apresentando 39 
nossos números. Fala da importância da nossa arrecadação própria nesse momento (Fonte 250). Reforça a 40 
necessidade de revisão dos nossos processos e avaliação dos nossos cursos, principalmente no que se refere à 41 
eficiência. Há muitos cursos cuja taxa de conclusão é muito baixa. Bregagnoli fala sobre a mudança no sistema 42 
de ingresso do IFSULDEMINAS que agora adota o Enem. Reforça que essa mudança se deu em função do 43 
momento econômico vigente e que essa decisão não foi um a decisão do reitor, mas sim institucional, com o 44 
apoio do Colégio de Dirigentes. A nossa sobrevivência institucional depende das nossas ações futuras. O reitor 45 
fala de planilha apresentada pela DAE e de como é possível perceber o crescimento na taxa candidato/vaga 46 
nos cursos técnicos integrados e a queda nas graduações, evidenciando que os cursos técnicos integrados são 47 
o nosso carro-chefe. Fala da necessidade de alinhamento com o Observatório do Mundo do Trabalho. Sobre o 48 
calendário acadêmico, o reitor reforça a necessidade de se usar a primeira semana para discussões pedagógicas, 49 
já que somos essencialmente uma instituição de ensino. Neste momento, o grupo é orientado a cada um se 50 
encaminhar para as reuniões específicas. Neste momento inicia-se a reunião do Colégio de Dirigentes e o reitor 51 
passa a palavra ao Pró-reitor de Ensino, Prof. Giovane José da Silva, que discorre sobre o calendário 2020. 52 
Giovane aborda a questão do esgotamento de demanda de alguns cursos e da insistência de alguns campi em 53 
continuar com eles, os quais apresentam um índice de conclusão muito baixo. Giovane fala que a mudança 54 
para o Enem pode impactar negativamente o nosso índice de candidato/vaga. Reforça a necessidade de enga-55 
jamento dos diretores-gerais em apoiar o Enem. Em caso da necessidade de se efetivar uma ação alternativa 56 
pós Enem, Giovane reforça que essa possibilidade existe, que será discutida em momento oportuno, mas que 57 
buscará um entendimento com os campi, condicionando a ação à apresentação de um projeto de reformulação 58 
curricular do curso, ou sua suspensão temporária e, permanecendo os baixos indicadores, até mesmo encami-59 
nhando para a extinção dos cursos. Segundo Giovane, tem-se atribuído a baixa relação candidato/vaga à pu-60 
blicidade, argumento frágil, haja vista que a instituição nos últimos anos aumentou os investimentos em pu-61 
blicidade, ao passo que a relação candidato/vaga diminuiu. Igualmente, o argumento de que nosso vestibular 62 
é regional é frágil (com exceções de alguns cursos, a exemplo do tecnólogo em cafeicultura), haja vista que a 63 
dificuldade de se completarem as vagas disponíveis. São inúmeras as listas de chamada e, não raro, os cursos 64 
funcionam com capacidade ociosa. Por outro lado, quando isso ocorre inserimos estudantes com potencial de 65 
evasão elevado, fato atestado pelos altos índices de retenção e, sobretudo, evasão dos cursos. Assim, ressaltou 66 
que compreende a preocupação dos diretores, coordenadores de curso, diretores de ensino, mas que é neces-67 
sário encarar o problema de frente, atacando suas verdadeiras causas. Para Giovane, o plano B, ou seja, vesti-68 
bular alternativo após o ENEM pode ocorrer, mas condicionado a efetivação dessa discussão mais ampla, com 69 
maturidade institucional e compromisso com indicadores de conclusão, evasão e retenção. Ressaltou que não 70 
podemos esquecer o baixo índice de eficiência acadêmica da instituição, na casa dos 32%, penúltimo lugar 71 
entre os Institutos, fato que já é cobrado pelos órgãos de controle. Bregagnoli ressalta a parceria com estado 72 
de São Paulo e do número de pessoas que poderemos alcançar. Pede o envolvimento dos docentes nesse mo-73 
mento para que ajudem a enfrentar a situação. Fala da necessidade de se pensar em oferta de cursos híbridos 74 
ou EaD como possível alternativa. Luiz Flávio Reis Fernandes, Diretor-geral do campus Inconfidentes, fala 75 
que o Enem pode prejudicar os cursos de Licenciatura e da necessidade de se pensar em um plano B para se 76 
evitarem perdas. Pede uma alternativa para que se evite isso. Entretanto, o reitor e o pró-reitor de ensino refor-77 
çam a necessidade de se apoiar o Enem como forma de ingresso neste momento. Giovane fala sobre a pesquisa 78 
realizada pela DAE – Diretoria de Assistência ao Educando - com os discentes das Licenciaturas. Giovane 79 
aborda a realização do evento “Encontro: ressignificação das escola-fazenda” e da sua importância para a 80 
instituição. Ressalta que o modelo de escolas fazenda é exemplo no mundo, bem como modelo ideal para 81 
América Latina, Caribe, África e Ásia. Vale procurar modelos educacionais na Finlândia, por exemplo, mas 82 
devemos valorizar esse excelente modelo educacional no campo de experiências da Rede Federal. Ressalta 83 
ainda que a proposta está no programa de gestão do Reitor. Explica o formato do evento e como ele se realizará. 84 
Explica a finalização da Rede E-tec Brasil. Neste momento, o Diretor de EaD, o servidor Evandro Moreira da 85 
Silva, fala da necessidade da finalização do programa Rede E-tec. Evandro fala da prorrogação dos TEDs e 86 
também do que foi encerrado e das bolsas que ainda não foram pagas. Fala também do MedioTec Subsequente 87 
e das ações que estão sendo feitas para se conseguir orçamento para a continuidade das ações. No final de 88 
agosto, todos os bolsistas deverão ser dispensados. Evandro ressalta que, como não haverá mais bolsistas, os 89 
campi deverão se responsabilizar pela emissão de certificados até 2021, haja vista que os estudantes do ensino 90 
médio da rede estadual de Minas Gerais e São Paulo não podem receber seus certificados sem antes concluir 91 
o ensino médio. Assim, haverá casos em que os estudantes solicitarão certificados em 2020 ou mesmo em 92 
2021. Como não há mais bolsistas para coordenar este trabalho, os campi devem providenciar e cercar-se de 93 
medidas para a certificação, evitando reclamações na ouvidoria ou mesmo perante o MPF. Evandro ressalta a 94 



questão da dificuldade com o pagamento de bolsistas devido ao não repasse de recurso do FNDE. Ontem, 95 
07/08/2019, foram encaminhados ofícios à Setec e ao FNDE cobrando-se a liberação. O Reitor lê proposta de 96 
texto que teve a aprovação de todos os presentes. Ao final da reunião, Giovane retornou e informou aos pre-97 
sentes as deliberações das reuniões com os DDEs e Copese. Neste momento, o Reitor pede ao Chefe de Ga-98 
binete da Reitoria, Prof. Everaldo Ferreira que proceda à apresentação da Lei de Acesso à Informação – 99 
LAI. Everaldo orienta os presentes sobre a necessidade de se atendê-la. Informa que deve ser designado um 100 
responsável nos campi para proceder às atualizações no site. Gabriel Maduro intervém e apresenta o Portal de  101 
Dados Abertos e alerta aos dirigentes que qualquer pessoa da sociedade pode ter acesso a essas informações. 102 
O Reitor informa que o Prof. Sérgio Pedini é o Coordenador de Sustentabilidade do IFSULDEMINAS, ligado 103 
à Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Fala que a Reitoria pagará a inscrição de um servidor por campi 104 
para o evento do GreenMetric que ocorrerá na Universidade Federal de Lavras. Na sequência a palavra passa 105 
para a Diretora de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação, Prof.ª Cristina Lúcia Janini Lopes, aqui repre-106 
sentando a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. A diretora justifica a ausência da Pró-reitora 107 
Sindynara Ferreira. Cristina fala da necessidade de se decidir a sede dos eventos Meetup e Hackathon para 108 
2020 e agradece ao Campus Poços de Caldas por ter sido sede em 2019 do Meetup e ao Campus Muzambinho 109 
por ter sediado o Hackathon em 2019. Ressaltou a importância e visibilidade de eventos como estes. Ficou 110 
deliberado que o Meetup 2020 acontecerá no Campus Muzambinho e o Hackthon no Campus Pouso Alegre. 111 
A data dos respectivos eventos no primeiro semestre de 2020 será analisada pelos campi sede e encaminhada 112 
posteriormente à PPPI. Sobre a data para a palestra via web, voltada para Captação de Recursos para Inovação, 113 
ficou definido o dia 22/08 que será confirmado pela PPPI e, não havendo possibilidade, uma nova data será 114 
negociada. Em relação ao Desafio Maker, ficou decidido que ele ocorrerá no Campus Passos em 23/11, decisão 115 
aprovada por todos. Sobre o StarUp Weekend, ele acontecerá em Machado em 04, 05 e 06 de outubro e em 116 
Passos em 25, 26 e 27 de outubro. Cristina faz uma sondagem sobre as Empresas âncora, que já é algo comum 117 
no exterior, e sobre o fornecimento de estagiários para trabalharem nessas empresas caso essa ação se consolide 118 
no ano que vem. O Reitor propõe o fornecimento de bolsa alimentação para efetivar essa ação. Fórum de 119 
Negócio de Impacto, a diretora informa que ele ocorrerá em Inconfidentes. Cristina pede o apoio dos diretores-120 
gerais para apoiar e viabilizar a participação dos servidores nesse evento que ocorrerá em 04/09. Os campi que 121 
tiverem interessados ajudarão enviando os participantes até a reitoria para que, a partir de Pouso Alegre, pos-122 
sam ir até Inconfidentes. Em relação à Instrução Normativa sobre processo seletivo Lato sensu, que foi enca-123 
minhada ontem via e-mail, o diretor-geral do Campus Passos, Prof. João Paulo de Toledo Gomes, apresenta 124 
as sugestões. Após a sua explanação e discussão pelo grupo, ficou determinado que, em caso de inscrições 125 
pagas, obrigatoriamente deverá ocorrer processo seletivo. No caso de sorteio ou ordem de inscrição não deverá 126 
ocorrer cobrança de taxa de inscrição. Sairá, em breve, instrução normativa da PPPI com as orientações neces-127 
sárias. A Diretoria de Assistência ao Educando – DAE - não será responsável por esse processo, mas prestará 128 
apoio quando solicitada. Sendo assim, os Editais de Pós-graduação serão lançados pelos próprios campi, con-129 
forme decisão dos diretores-gerais e serão de exclusiva responsabilidade do Campus que o elaborou e publicou, 130 
inclusive no que tange à publicação de resultados, recursos, respostas a possíveis questionamentos, entre ou-131 
tros. A Coordenadoria de Processo Seletivo e a Diretoria de Assuntos Estudantis somente responderão pelos 132 
editais por ela publicados e gerenciados. O diretor de tecnologia da informação, o servidor Gabriel Maduro, 133 
sugere que todo o processo seja realizado via Sistema de Processo Seletivo, sugestão acatada por todos. Mari-134 
ana Felicetti Rezende, diretora-geral do Campus Pouso Alegre, deixa registrado que não concorda com a reti-135 
rada da DAE do processo de elaboração dos editais de Pós-graduação. Cristina faz a leitura dos informes 136 
encaminhados na pauta. Sobre a sondagem dos impactos dos bloqueios na pesquisa, Cristina fala sobre a pes-137 
quisa realizada com os servidores e faz uma análise sobre ela, comprovando que houve impactos negativos. 138 
Apresenta o número de projetos que estão em execução com recursos e sem recursos. Sobre a emenda parla-139 
mentar, a diretora informa que três campi fizeram propostas. Cristina finaliza sua fala, agradecendo a partici-140 
pação dos campi no projeto Ciência na Escola. Neste momento da reunião, toma a palavra o Pró-reitor de 141 
Administração, Honório José de Morais Neto, que começa sua fala abordando a questão das doações da 142 
Receita Federal, falando que ainda há possibilidades de se obter mais ganhos. Sobre a utilização dos pneus 143 
arrecadados, ficou determinado que os campi que precisam de pneus para os ônibus, que no caso transportam 144 
alunos, terão prioridade, na sequência serão atendidos os caminhões. O que foi aceito por todos. Dos dois 145 
carros doados, decidiu-se que um irá para o Polo do campus Machado e o outro terá o destino definido em 146 
breve. Honório apresenta as pautas que foram discutidas no Capi, auxiliado pelo Pró-reitor de Extensão, Cleber 147 
Avila Barbosa, que especifica os pontos mais importantes. Sobre a resolução de Curso e Concurso, Honório 148 
fala das dúvidas que existem e da ação desenvolvida entre Proad e Progep para dirimi-las. Será montado um 149 
GT para normatizar as ações. Sobre o Processo Licitatório no Suap, Honório ressalta que não é uma opção 150 



diante das orientações do governo. Gabriel Maduro propõe que, a partir de 2020, só se use o processo eletrô-151 
nico, visando a economia e segurança, havendo a concordância de todos os presentes. Gabriel Maduro pede o 152 
empenho dos diretores-gerais para que instituam em seus campi o uso do processo eletrônico. Em relação ao 153 
BIM, Honório sugere que se espere mais informações para que se possa decidir o que fazer. Sobre o Acordão 154 
1464/2018, Honório informa que é para que os diretores-gerais orientem suas equipes a verificar possíveis 155 
melhorias que são apontadas no referido acordão e que a PROAD também está fazendo esse trabalho. O pró-156 
reitor fala sobre a central de compras do Governo Federal e que gostaria de dar andamento a este tema com os 157 
DAPs (Diretores de Administração e Planejamento) de cada unidade, o que foi aprovado por todos. Neste 158 
momento, Honório apresenta o Painel Proad, desenvolvido pela Pró-reitoria de Administração. Explica os grá-159 
ficos e como eles podem ser utilizados. Honório pede que, diante dos gráficos apresentados, as unidades façam 160 
uma reflexão e vejam em que podem melhorar, considerando a primeira parte RECEITA (Matriz e Arrecada-161 
ção Própria) e a segunda parte DESPESA. Chama a atenção especificamente para os Restos a Pagar. Na se-162 
quência, o Diretor de Tecnologia da Informação, Gabriel Maduro Marcondes Pereira, apresenta o PEIA 163 
e fala que as alterações do projeto serão levadas para a avaliação do Consup. O Objetivo do projeto é organizar 164 
os dados de que dispomos, de forma que as informações possam ser facilmente acessadas e utilizadas. Gabriel 165 
apresenta os principais pontos da Transformação Digital. Para isso mostra aos presentes um modelo, o do 166 
Reino Unido, informando que o do Brasil será bem parecido, cuja finalidade é que o cidadão tenha acesso a 167 
qualquer serviço público de forma facilitada. O objetivo do IFSULDEMINAS é facilitar o acesso aos serviços 168 
oferecidos aos alunos. Neste momento, toma a palavra o Diretor de Desenvolvimento Institucional, Luciano 169 
Pereira Carvalho, que aborda o ponto de pauta Projetos PCPIP para licitação, informando aos campi MUZ, 170 
MACH e INC que a Diretoria de Desenvolvimento Institucional está à disposição para auxiliá-los na execução 171 
do projeto e que tenham atenção aos prazos, pois se trata de um TED específico para tal ação. Na sequência, 172 
Luciano fala sobre o andamento do Plano Tático Operacional nos Campi, informando sobre a reunião que 173 
aconteceu no campus Machado. O diretor chama a atenção para o atendimento aos prazos, pedindo o apoio 174 
dos diretores-gerais. Em relação ao Evento do GreenMetric em Lavras, informa que precisa da indicação dos 175 
servidores que irão participar. Para finalizar, o diretor comenta sobre o IFPluvial e sobre as ações que estão 176 
sendo desenvolvidas, ressaltando que esse projeto pode ser um marketing positivo para a instituição. Sugere 177 
que os campi mensurem a economia que tem sido feita em relação ao uso da água para que esses dados possam 178 
ser divulgados a toda a comunidade. Neste momento, a palavra passa ao Pró-reitor de Gestão de Pessoas, 179 
Luiz Ricardo de Moura Gissoni, que discorre sobre o decreto nº 9.916, que trata dos critérios para ocupação 180 
de cargos em comissão e funções de confiança que precisarão ser observados a partir 1º de agosto. Para emis-181 
são de portarias de nomeação/designação de cargos/funções, os campi deverão encaminhar uma declara-182 
ção (SUAP) ao Gabinete atestando que o servidor atende aos requisitos elencados no decreto.  Em relação ao 183 
decreto nº 9.725, que trata da extinção das FG-04 e FG-05, Gissoni fala que os pagamentos foram cortados 184 
pelo governo e que o sistema será atualizado, retirando as funções. O pró-reitor informa que entrará em contato 185 
com a Procuradoria para verificar a possibilidade de designação sem função. Sobre o ofício circular SEI nº 186 
2/2019 – Diretrizes de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal, o pró-reitor alerta sobre os pontos 187 
principais e pede que os diretores leiam o ofício e se inteirem do que está por vir. Em relação ao Curso de 188 
Gestão de Estratégia com BSC, Gissoni informa que o mesmo foi cancelado e que ele pode vir a acontecer em 189 
outubro. A palavra, neste momento, é dada ao Pró-reitor de Extensão, Prof. Cleber Ávila Barbosa, que 190 
informa a todos que as IES foram chamadas por meio do Edital de Convocação para Habilitação de Instituições 191 
Federais de Ensino Superior (IFES), com vistas ao Estabelecimento de Parcerias para Suporte Técnico à Im-192 
plementação de Programas de Apoio à Manutenção e Melhoria das Escolas, constituindo-se Centros Colabo-193 
radores de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE), para as linhas de 194 
colaboração em pesquisa, ensino e extensão como Centros Colaboradores de Apoio ao Monitoramento e à 195 
Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE), no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 196 
e suas Ações Agregadas. O objetivo da habilitação é a celebração de parcerias com o FNDE para desenvolver-197 
mos ações de pesquisa, ensino e extensão no âmbito de programas e ações de apoio à manutenção e melhoria 198 
das escolas, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) e suas Ações Agregadas, mediante celebração de 199 
termos de execução descentralizada a serem desenvolvidos a partir de planos de trabalho executados por meio 200 
de descentralização de créditos orçamentários e repasse de recursos financeiros, com o propósito de apoiar a 201 
gestão e contribuir para a melhoria no desempenho das referidas políticas. Na sequência, o pró-reitor discorre 202 
sobre a realização dos JIFS, informando que foi aprovado o quantitativo de 45 estudantes por instituto e prevê 203 
a realização da etapa local em setembro próximo, no campus Machado, em um formato mais econômico. Na 204 
sequência, o Reitor agradece à receptividade dos campi ao projeto das Apaes Aprendendo com as Diferenças, 205 
que tem dado uma visibilidade muito grande ao INSTITUTO junto à sociedade. Bregagnoli passa a palavra ao 206 
servidor Lindolfo Ribeiro da Silva Júnior, Diretor da DAE, que apresenta o resultado da reunião realizada 207 



pela Diretoria de Assuntos Estudantis com os membros das COPESE dos campi Inconfidentes, Machado, Mu-208 
zambinho, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Carmo de Minas e Três Corações. Expõe que o grupo decidiu criar 209 
dois calendários de matrícula, sendo um para os Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes e outro para os 210 
Cursos Superiores. O calendário dos cursos técnicos prevê três chamadas regulares e, findas essas, realização 211 
de chamadas pessoais até finalizarem-se as vagas ou até que se processe 25% do semestre letivo. Explicou 212 
que, no calendário planejado, os ingressantes dos cursos técnicos e subsequentes estarão matriculados em pri-213 
meira chamada até dia 28 de janeiro e os da segunda chamada, em 11 de fevereiro, ficando para o dia 26 de 214 
fevereiro apenas o resultado da terceira chamada, o que não causará tanto impacto porque a terceira chamada 215 
convoca poucos candidatos. Para os cursos superiores, foi definido um cronograma com previsão de datas, 216 
com duas chamadas regulares e, findas essas, realização de chamadas pessoais até finalizarem-se as vagas ou 217 
até que se processe 25% do semestre letivo. Explicou-se que o calendário de matrículas dos cursos superiores 218 
está na exclusiva dependência da divulgação das notas do ENEM, uma vez que se faz necessária essa divulga-219 
ção para que possa ter início o processamento dessas notas o que possibilitará a classificação dos candidatos. 220 
No cronograma proposto, que prevê a liberação das notas do ENEM em 20 de janeiro, o resultado final da 221 
matrícula em primeira chamada estaria pronto em 11 de fevereiro e o da segunda chamada em 27 de fevereiro. 222 
Lindolfo explicou também que, caso a liberação das notas do ENEM ocorra em período posterior ao dia 20 de 223 
janeiro, o calendário letivo para os ingressantes dos cursos superiores terá de ser alterado, conforme os prazos 224 
estabelecidos no cronograma de matrículas, que será reelaborado. Neste momento, o reitor encerra a reunião, 225 
agradecendo a presença de todos. Eu, __________________________Prof. Everaldo Rodrigues Ferreira, 226 
Chefe de Gabinete, lavrei a presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Três Corações, oito 227 
de agosto de dois mil e dezenove. 228 
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