
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  84ª  Reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul  de  Minas  Gerais,  realizada  em  trinta  e  um  de
outubro de 2019.

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, às 14 horas e sete

minutos,  na Sala  de Reuniões  do  Campus Machado,  sob a  presidência do reitor,  professor

Marcelo  Bregagnoli,  realizou-se  a  octogésima  quarta  reunião  do  Colégio  de  Dirigentes,  a

quadragésima da gestão, estando presentes: Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Cleber Ávila

Barbosa; Francisco Vitor de Paula; Leonardo Aparecido Ciscon; Giovane José da Silva; Fabrício

da Silva Faria; João Olympio de Araújo Neto; João Paulo de Toledo Gomes; João Paulo Rezende;

Regiane Cristina Magalhães; Mariana Felicetti Rezende; Renato Aparecido de Souza; Sindynara

Ferreira e Thiago Caproni Tavares. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos

membros  do  colegiado,  sendo:  1- Aprovação  da  ata  da  reunião  anterior;  2  - PL  Programa

Future-se; 3- Pró-Reitoria de Ensino (PROEN):  - Sistema Educacional Brasileiro/ INEP - Portaria

1773/2019;  -  Programa  de  capacitação  para  o  ensino  híbrido  e  online;  4- Diretoria  de

Desenvolvimento  Institucional  (DDI):  -  Manutenção  preventiva  e  aferição  das  usinas

fotovoltaicas em todas unidades; - Apresentação dos projetos de sustentabilidade (custeio) para

descentralização de valores;  6- Pró-Reitoria  de Administração (PROAD):  -  Informes;  7-  Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP): - Balanço Geral sobre o Decreto 9.991 nas Unidades; -

Portaria  nº  1.740,  de  14 de outubro de 2019;  -  Homenagem aos Aposentados;  -  Instrução

Normativa nº 207, de 21 de outubro de 2019; - Unificação da Resolução de Saúde e Segurança

do Trabalho; 8- Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PPPI): Informes. - Local da

Jornada Científica e Tecnológica e Simpósio de Pós-Graduação e 2ª Mostra Tecnológica 2020; -

Local para o 2º Desafio Maker/2020; - Palestra sobre Metodologia de Zoneamento Ambiental

Produtivo  para  o  dia  27/11;  -  Apoio  ao  Sebrae  Experience;  -  Semana  Global  de

Empreendedorismo;  -  Hub inovação  em  dezembro/2019  -  apresentar  o  que  temos  sobre
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internet das coisas; - Acordo de Cooperação com Embrapa Meio Ambiente e Instrumentação

(guarda-chuva) e plano de trabalho para os Campi; - Editais reforçando cultura empreendedora

e  maker (Espaço  Maker e INCETEC); - Edital da Fapemig - Hélice tríplice; - Resultado final do

Programa Ciência  na  Escola;  -  Bolsas  Fapemig  e  CNPq;  -  CooperRita  -  parceria  e  data para

reunião conjunta; - 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia;  9- Pró-Reitoria de Extensão

(PROEX): - Encontro empresa Júnior;  - Ações deflagradas sob o descontingenciamento; -Festival

de cultura.  Marcelo Bregagnoli  agradeceu ao diretor do Campus Machado,  Professor Carlos

Reinato, pela receptividade e iniciou a reunião apresentando os  servidores das Coordenadorias

Gerais de Produção dos Campi Inconfidentes, Muzambinho e Machado: Silvério Vasconcelos

Braga, Braulio Luciano Alves Rezende e Nikolas de Oliveira Amaral, que se reuniram em uma

reunião  paralela  com  o  Pró-Reitor  de  Extensão,  Professor  Cleber  Ávila  Barbosa.  Marcelo

Bregagnoli salientou a importância das discussões e o inter-relacionamento entre as  Escolas

Fazendas e disse que “o modelo tem sido referência e copiado internacionalmente.” Segundo

Professor Cleber a reunião tem como objetivo salientar as ações que estão funcionando em

cada  campi  e  socializar.  Professor  Giovane  falou  que,  em  reunião  nos  Campi,  os  alunos

souberam  da  ação  “Escola  Fazenda”  e  demonstraram  expectativas  e  apoio  e  completou

dizendo que “a gestão tem como compromisso estudar e fomentar para o próximo ano, ações

no  âmbito  das  Escolas  Fazendas”.  Segundo  Marcelo  Bregagnoli  “as  quatro  unidades

(Inconfidentes, Machado, Muzambinho e Carmo de Minas) podem fornecer mais subsídios para

a Rede Federal  e  é preciso avançar,  compartilhando experiências  e  o momento é agora”,

completou. Passando para a Pauta:  Marcelo Bregagnoli colocou em apreciação a ata da 83ª,

sendo aprovada por todos. Sobre a distribuição dos recursos de sustentabilidade (duzentos e

cinquenta  mil  reais)  informou  que  quatro  unidades  encaminharam  os  projetos  de

sustentabilidade e foram contemplados e citou os valores: Campus Poços de Caldas (cinquenta

e dois mil reais); Campus Inconfidentes  (sessenta e seis mil reais); Campus Machado: (cento e

seis  mil  reais)  e  Campus  Muzambinho que ainda está  em discussão.  O projeto do Campus

Avançado Carmo de Minas chegou por último e também está em análise e provavelmente será

aprovado. Segundo o Professor João Olímpio, o valor do projeto é em torno de trinta mil reais.

Marcelo Bregagnoli informou que provavelmente venha mais recursos para serem direcionados

à  sustentabilidade  e  sinalizou  a  necessidade  dos   projetos   estarem  alinhados  ao  “Greem

Metric”  (Ranking  de  sustentabilidade  em  Universidades  que,  com  base  em  diferentes

indicadores, avalia as ações sustentáveis desenvolvidas por Instituições de Ensino no mundo

inteiro), citou como exemplo os projetos de Captação de água e trocas de lâmpadas. Informou
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que conversou com o engenheiro  Paulo  Oliveira  e  que nas  ações  de trocas  de  torneiras  e

lâmpadas  ocorrerá  em  uma  ação  junto  as  escolas  estaduais  para  fornecimento  e

reaproveitamento  desses  materiais  e  que  os  trâmites  corretos  serão  repassados

posteriormente.  Outro  ponto  tratado  pelo  reitor  foi  referente  aos  processos  eletrônicos/

digitalizações e a portaria das ações que envolvem permanência e êxito.  O Professor Marcelo,

solicitou  atenção  especial  dos  gestores  e  relembrou  que  a  portaria  tem  responsabilização

administrativa  e  civil.  Marcelo  Bregagnoli  falou  também  sobre  o  atendimento  aos  prazos,

sobretudo atendimento externo, “chegou tem que ser atendido” e reportou novamente o caso

da multa aplicada ao Instituto de dois mil reais e que alguém será responsabilizado e garantiu

que não será o Reitor, falou ainda que o procurador tentou recorrer, mas até o momento não

obteve atendimento à demanda. Próximo ponto abordado foi referente a reunião que ocorreu

na  data  de  ontem,  trinta  de  outubro,  que  tratou  da  avaliação  das  reuniões  ocorridas  nas

unidades  com  resultados  bastante  positivos.  Professor  Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  a

constituição da comissão de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) Central, trata-se de uma

listagem de pessoas aptas a conduzirem  os Processos Administrativos Disciplinares (PAD) que

surgirem. Marcelo informou que a corregedoria não está conseguindo atender as demandas e a

Corregedora Silvia Giovanelli Sandrini está em processo de redistribuição e que o servidor Raul

Sartori substituirá provisoriamente enquanto se estuda um nome. Salientou que a Reitoria não

assumirá os PADs, somente disponibilizará a listagem dos servidores aptos. Segundo Professor

Marcelo a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP) está verificando quem fez a capacitação

e que a Coordenação ficará com o Servidor Cláudio Soares de Souza. Próximo item de pauta

tratou do projeto de lei do Future-se, Professor Marcelo Bregagnoli explanou sobre o tema e

passou  a  palavra  aos  Diretores  Gerais  que  concordaram  em  aguardar  a  consolidação  para

depois  começar  uma  discussão  institucionalmente.  Próximo  item  tratou  da  pauta  da  Pró-

Reitoria de Ensino (PROEN). Professor Giovane falou sobre o decreto 1.773, que versa sobre as

diretrizes para formação do cadastro do Sistema Educacional Brasileiro - SEB e expedição da

Carteira de Identificação Estudantil - CIE, e tem o prazo de sessenta dias para as instituições se

adequarem. Professor Giovane relatou que a servidora Maria Inês de Almeida Pelegrini será a

coordenadora dessa ação. Falou ainda que “o que se sabe é que  as instituições serão obrigadas

a  emitirem  as  carteirinhas  estudantis  que  estão  integradas  a  SEB,  com  isso  o  controle  do

governo  da  frequência  de  discente  e  docente”.  Falou  ainda  que  nos  próximos  dias  serão

solicitados uma série de dados aos Diretores, pediu então para que permaneçam em alerta

entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, caso seja solicitada alguma informação em caráter
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de urgência.  O setor de Tecnologia de Informação e o Pesquisador  Institucional  podem ser

acionados também para atenderem alguma demanda nos próximos meses.  Sobre o Programa

de capacitação para o ensino híbrido e online; Giovane falou que trata-se de uma Capacitação

promovida  pela  Diretoria  de  Educação  a  Distância   que  contará  com  a  presença  de  uma

Servidora do Grupo de Estudo de Educação a Distância do Centro Paula Souza, de São Paulo que

ministrará as capacitações. As capacitações foram agendadas em cada campi, sendo uma parte

presencial e outra parte  online.  Professor Giovane falou sobre o acórdão do TCU (Tribunal de

Contas da União) que trata do pagamento de seguro para aluno, em um primeiro entendimento

só  poderia  ser  pago  o  seguro  para  aluno  em  estágio.  Fabrício  explicou  que  o  pagamento

funciona como se fosse registro de preço e somente os estágios são de pagamento obrigatório e

discricionariamente outros alunos com atividades eventuais (alunos que exercem atividades na

fazenda). A visita técnica entra como casos externos (somente durante o período da visita).

Fabrício falou ainda que o valor é empenhado com base na média do que se vai gastar no ano.

Mensalmente é lançado a lista dos segurados e a seguradora emite a nota. A ideia é prorrogar

os processos existentes por mais quatro meses, o Campus Passos entra na cota de outro campi

enquanto a Reitoria faz um processo padronizado, atendendo também Carmo de Minas e Três

Corações. Marcelo Bregagnoli informou que o Professor Luciano está de férias e apresentou a

pauta  da   Diretoria  de  Desenvolvimento  Institucional  (DDI).  Apresentou  os  projetos  de

sustentabilidade  (custeio)  para  descentralização  de  valores  no  início  da  reunião.  Sobre  a

Manutenção preventiva e aferição das usinas fotovoltaicas em todas unidades; Solicitou ajuda

ao Professor Thiago em função do curso que aconteceu em Poços de Caldas, em reunir com o

Professor Bruno Eduardo Carmelito e o Professor  Ezequiel Junio de Lima e tentar elaborar um

programa institucional, prevendo a manutenções e aferições em todas as usinas da instituição.

Professor Marcelo colocou que se trata de ação preventiva devido a preocupação com as usinas

quando o prazo de garantia expirar.  Na pauta da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), o

Diretor Fabrício falou sobre a portaria 2,  que trata da prorrogação de empenho para o dia

dezoito de novembro, e ficou definido o dia oito de novembro, próxima sexta-feira o prazo para

os  campi enviarem para a Reitoria.  Sobre  os restos a pagar, como o orçamento foi  liberado

agora no final do ano muita coisa será inscrita em restos a pagar, Fabrício disse que o Honório,

na reunião com a SPO e um representante do TCU (Tribunal de Contas da União) em Brasília,

foram passadas algumas informações sobres restos a pagar. Com relação a inscrição de restos a

pagar 2019/2020, apenas orientações. Sobre o decreto  93.872/86 que regulamenta a questão

dos restos a pagar, houve alteração e quem tem restos a pagar de 2016  terá o prazo até o dia

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121



31  de  dezembro  para  execução e  os  não executados  ,  serão cancelados  automaticamente.

Restos a pagar de 2017, os empenhos serão bloqueados em 14 de novembro, e quem não

enviar  justificativa, terão seus empenhos cancelados também em 31 de dezembro de 2019.

Fabrício lembrou que as justificativas deverão atender os quesitos do decreto, se as justificativas

forem acatadas o empenho passa a valer até o final  de 2020. Os empenhos de 2018 terão

validade até 30 de junho de 2020, se não executar serão automaticamente cancelados sem

exceção. Com relação ao PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações) a orientação

que vem de Brasília é de respeitar o limite da LOA (Lei Orçamentária Anual), do dia quinze a

trinta de novembro será o prazo para ajustar essa questão. Fabrício finalizou a pauta da PROAD

falando sobre o novo Decreto de Pregão Eletrônico que entrou em vigor  no dia 28 onde todo o

processo de pregão tem que seguir o novo decreto.  Falou que mudaram muitas coisas nos

processos, as equipes dos campi entraram em contato com a PROAD solicitando um curso de

capacitação.  Fabrício  informou  que  a  ENAP  (Escola  Nacional  de  Administração  Pública)  e

disponibilizou  o  link  para  o  pessoal  assistir  e  dentro  dos  próximos  dias  será  feito  um

treinamento.  Comunicou  ainda  que  o  Honório  está  trabalhando  no  FORPLAN  (Fórum  de

Administração e Planejamento) com a padronização da natureza de despesa, que atualmente

não acontece nas unidades e que será feito um trabalho em breve, visando essa padronização

(natureza  de  despesa).  Fabrício  comunicou  que  todo  o  processo  licitatório  será  via  SUAP

(Sistema  Unificado  de  Administração  Pública)  com  padronização  dos  documentos.  Sobre  o

almoxarifado virtual, Fabrício informou que houve uma impugnação no processo por conta da

estimativa de material que foi informado no processo a previsão do término do processo é

início de dezembro.  A Coordenadora Geral de Desenvolvimento Pessoal e Qualidade de Vida,

Regiane  Cristina  Magalhães,  apresentou  a  pauta  da  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas

(PROGEP): Falou sobre o Balanço Geral do Decreto 9.991 nas Unidades; comunicou que foram

encerradas as apresentações nas unidades, as dúvidas maiores foram a respeito do afastamento

parcial, que caiu com a nota técnica 7058/2019 no dia 23 de outubro de 2019 e a concessão de

horas, os questionamentos serão levados para a pasta de Gestão de Pessoas em Brasília para

enquadrar  os  afastamentos  e  também  o  PIC  nos  programas  regularmente  instituídos. “Os

afastamentos que já foram concedidos permanecem da mesma forma e agora não se concede

mais”.  Informou ainda que todas as licenças para capacitação tem que passar pela Reitoria

onde está sendo feito o controle dos dois por cento e a  adequação ao novo decreto. Sobre a

Portaria nº 1.740, de 14 de outubro de 2019, publicação das  novas vagas; mencionou que está

sendo publicada na data de hoje, 31 de outubro o resultado da remoção interna e que os
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provimentos acontecerão da seguinte forma: Remoção interna, aproveitamento dos concursos

em aberto e Redistribuição e alertou que o prazo até 31 dezembro para prover essas vagas.

Marcelo  Bregagnoli  informou  que  será  feito  um  acompanhamento  e  se  até  o  dia  15  de

dezembro não foi provida a vaga ela será remanejada para outra unidade. Passando para o

próximo item: Homenagem aos Aposentados, Regiane falou que no ano passado foram onze

servidores aposentados e em 2019 são trinta e três. A homenagem será no dia 10 de dezembro

e que gostaria da presença dos Diretores-gerais e da Gestão de Pessoas do Campus para que o

evento fique mais afetivo solicitou também apoio dos gestores, principalmente no transporte.

Próximo ponto de pauta tratou da Instrução Normativa nº 207,  de 21 de outubro de 2019

(referente ao auxílio-transporte), Regiane comentou que as orientações serão encaminhadas a

todos os servidores. Sobre a Unificação da Resolução de Qualidade de vida e Saúde e Segurança

do Trabalho; Regiane falou que a minuta da resolução está passando pela CAGEP (Câmara de

Gestão de Pessoas) com a proposta de redução dos membros. Falou que atualmente a comissão

de qualidade de vida tem 86 membros entre titulares e suplentes e a Comissão de Segurança do

Trabalho tem 101 membros entre titulares e suplentes. Segundo Regiane a proposta é ficar

somente uma comissão com trinta e seis membros. Carmo de Minas e Três corações com Três

membros,  Poços  de  Caldas,  Passos  e  Pouso  Alegre  com  quatro  membros  e  Inconfidentes,

Machado  e  Muzambinho  com  seis  membros.  A  Reitoria  não  terá  membros  pois  a

Coordenadoria  de  qualidade  de  Vida  ficará  responsável  pelas  ações.  Solicitou  apoio  dos

Diretores na composição da comissão, conforme proposta na resolução a representação seja de

pelo  menos  um  representante  da  Gestão  de  Pessoas  para  facilitar  a  comunicação  e

preferencialmente alguém da área de saúde ou segurança do trabalho. Regiane falou também

sobre o recesso de final de ano, mencionou a Portaria 3.409 que foi publicada no dia 24 de

setembro de 2018 que deixa claro como fica os recessos. No período de 23 a 27 de dezembro

de 2019 e outro revesamento do dia 30 de dezembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020 e quem

está  no  revesamento  retorna  à  carga  horária  8  horas,  no  caso  de  quem  faz  30  horas,  e

servidores em afastamento parcial não participam do revesamento. Marcelo Bregagnoli falou

que o revesamento é uma possibilidade para o servidor e quem não quiser aderir continua

trabalhando em seu horário normalmente. Marcelo Bregagnoli falou que está conseguindo um

palestrante  especialista  em  Previdência  Pública  para  ministrar  uma  palestra  aos  servidores

sobre aposentadoria e as novas regras.  Na pauta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação  (PPPI),  Professora  Sindynara  informou  que  a Jornada  Científica  e  Tecnológica  e

Simpósio de Pós-Graduação e 2ª Mostra Tecnológica do ano de 2020 será realizada no Campus
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Poços de Caldas; Falou também que terá um evento em parceria com o Sebrae nos dias 30/11 e

01/12 que será realizado no Campus Muzambinho; que em novembro estão acontecendo vários

eventos nos Campi para atender a Semana Global de Empreendedorismo e solicitou apoio dos

Diretores; falou que um e-mail foi enviado aos Campi solicitando informações sobre os projetos

que  envolvam  inteligência  artificial,  para  uma  possível  apresentação  no  Hub  Inovação,  em

dezembro/2019,  em parceria com o Governo de Minas;  relatou que para reforçar a cultura

inovadora e empreendedora a PPPI/NIT está apoiando os Espaços Makers dos Campi com um

bolsista e um edital de fomento para custeio bem como dois bolsistas para a Incetec; reforçou

sobre o Edital da FAPEMIG – Hélice Tríplice, que até o momento nenhum servidor manifestou

interesse  na  submissão,  via  PPPI/NIT;  e  agradeceu  aos  Campi que  conseguiram  cadastrar

atividades  na  16ª  Semana  Nacional  de  Tecnologia  vinculada  ao  Ministério  da  Ciência,

Tecnologia, Inovações e Comunicações; relatou que os projetos enviados ao Programa Ciência

na  Escola  tanto  com  a  UNIFAL  quanto  com  a  UNIFENAS  não  foram  aprovados;  Sindynara

informou que o CNPq ainda está honrando com o pagamento das bolsas e as outras que tinham

sido canceladas já foram descentralizadas. Ficou deliberado após conversa entre os presentes

que o 2º Desafio Maker no ano de 2020 acontecerá no Campus Pouso Alegre e também já ficou

deliberado  o  3º  Desafio  Maker que  será  realizado  no  Campus  Avançado Carmo de  Minas;

explicou sobre dois eventos no dia 27/11 no Campus Machado, um na parte da manhã será

uma conversa com a CooperRita para firmarmos parceria, e a tarde com o Governo de Minas

para disseminação da metodologia de Zoneamento Ambiental Produtivo – uma palestra seguida

de reunião fechada e ficou deliberado pelos presentes o envio para a participação das mesmas

dos: Coordenadores das Fazendas-Escola, docentes e servidores envolvidos com a cadeia do

leite,  café  e  laticínios,  coordenadores  dos  cursos  de  Zootecnia,  Agropecuária,  Medicina

Veterinária, Agronomia e Alimentos. Sindynara Relatou sobre a elaboração da parceria com a

Embrapa Meio Ambiente deixando um acordo guarda-chuva, assim quando os Campi tiverem

interesse poderão em cima deste acordo elaborar um plano de trabalho e todos concordaram.

Professor  Marcelo  apresentou  a  proposta  para  a  próxima reunião  do  Conselho  Superior  a

solenidade  de  entrega  dos  Títulos  Honoríficos.  A  reunião  está  prevista  para  o  dia  18  de

dezembro e sugeriu a indicação dos nomes. Os diretores ficaram de encaminhar os nomes até o

dia primeiro de novembro.  Na pauta da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), Professor Marcelo

falou que o  Encontro empresa Júnior será no Início do próximo ano e o  Festival de cultura,

devido a agenda, em 2019 não dá mais tempo e sugeriu no início de 2020 após o carnaval para

um melhor planejamento.  Encerrando a pauta,  Professor Marcelo agradeceu a presença de
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todos  e  declarou  encerrada  a  reunião  às  dezesseis  horas  e  cinquenta  minutos.  Eu,

__________________________Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente Ata que, após a

apreciação, será assinada por todos. Machado, trinta e um de outubro de dois mil e dezenove. 

Marcelo Bregagnoli _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Cleber Ávila Barbosa _______________________________

Francisco Vitor de Paula _______________________________

Leonardo Aparecido Ciscon _______________________________

Giovane José da Silva _______________________________

Fabrício da Silva Faria _______________________________

João Olympio de Araújo Neto _______________________________

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________

João Paulo Rezende _______________________________

Regiane Cristina Magalhães _______________________________

Mariana Felicetti Rezende _______________________________

Renato Aparecido de Souza _______________________________

Sindynara Ferreira _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________
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