
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  85ª  Reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul  de  Minas  Gerais  -  IFSULDEMINAS,  realizada  em
dezenove de novembro de 2019.

Aos  dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às 09 horas e sete

minutos, no auditório da Reitoria, sob a presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli,

realizou-se a octogésima quinta reunião do Colégio de Dirigentes, a quadragésima primeira da

gestão, estando presentes: Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Cleber Ávila Barbosa; Francisco

Vitor  de Paula;  Gabriel  Maduro Marcondes Pereira;  Giovane José da Silva;  Fabrício da Silva

Faria; João Olympio de Araújo Neto; João Paulo de Toledo Gomes; João Paulo Rezende; Luciano

Pereira Carvalho; 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-Informes  do  Reitor.  2-

Assessoria  de Comunicação:  -Produção de vídeo institucional  e  novo banco de imagens  do

IFSULDEMINAS  a  partir  de  fevereiro,  logo  no  início  das  aulas.  3-Pró-Reitoria  de  Ensino:  -

Apresentação  dos  dados  da  Plataforma  Nilo  Peçanha  -  projeção  em  2020.  -  Minuta  de

regulamentação  dos  procedimentos  operacionais  no  SISTEC  e  Plataforma  Nilo  Peçanha.  -

Controle dos planos e relatórios da normativa docente. - EAD: sistema de monitoramento e

controle qualitativo e quantitativo do PROEAD. 4- Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e

Inovação:  -  Informes. 5- Pró-Reitoria de Extensão - Lançamento de editais 2020 -  extensão,

esporte, cultura, empresa júnior, IFmulher. - Jogos dos servidores e modalidades individuais -

Encontro do PIBID e Residência Pedagógica 6- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - Provimentos

das vagas - Pagamento de exercício anterior - Proposta: Licença para Capacitação por edital 7-

Pró-Reitoria de Administração - Ação institucional - recursos final de ano - Informes 8- Diretoria

de Tecnologia da Informação – Informes.  Marcelo Bregagnoli  fez a abertura da Reunião do

Colégio de Dirigentes no auditório da Reitoria, onde estavam presentes, além dos membros do
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Colégio de Dirigentes, os Diretores de Ensino, as equipes dos setores de Registros Escolares e os

Pesquisadores  Institucionais  dos  campi,  que  participaram  de  reuniões  paralelas.  Marcelo

Bregagnoli começou agradecendo a presença de todos e em especial às servidoras do Instituto

Federal  de  Rondônia  que  estão  em  visita  no  IFSULDEMINAS  para  troca  de  experiências.

Professor  Marcelo  comentou  que  o  ano  de  2019  foi  bastante  adverso,  devido  a  questão

orçamentária além das mudanças de postos, posturas e de metodologias, cabendo à gestão a

busca de novas  formas de desenvolvimento dos trabalhos.  Marcelo Bregagnoli  agradeceu a

presença dos contadores que participam do fechamento do ano contábil na Reitoria. Falou que

“o Colégio de Dirigentes tem se empenhado para que a Instituição continue ofertando ensino

de qualidade e isso é o mais importante”. Comentou também que na busca da flexibilidade e

efetividade,  a Instituição tem sido alvo de processos de auditoria e também processos que

ligam ao Tribunal de Contas da União (TCU). Marcelo Bregagnoli comentou sobre a Reunião

com a Secretária chefe do TCU responsável pela pasta da educação e disse que foi uma reunião

bem  positiva  e  que  a  Plataforma  Nilo  Peçanha  (onde  estão  os  números  e  indicadores

Institucionais) tem sido elogiada. Marcelo falou ainda que há um acordo entre TCU, Ministério

da  Economia  e  o  Ministério  da  Educação  para  que  os  indicadores  sejam,  cada  vez  mais

valorizados. Citou a liberação orçamentária para a compra das Placas Fotovoltaicas como um

exemplo disso. Falou que foram levados em consideração na avaliação, as porcentagens de:

ofertas de cursos Técnicos, EJA (Educação de Jovens e Adultos), Cursos Noturnos oferecidos e

índice de eficiência acadêmica. Marcelo Bregagnoli elogiou o trabalho coordenado pela Pró-

Reitoria de Administração (PROAD) na liberação de um milhão de reais, fruto do trabalho da

condução da RDC para aquisição das placas fotovoltaicas para as unidades.  Marcelo Bregagnoli

comentou sobre a minuta de lançamento dos dados no Sistema Nacional de Informações da

Educação  Profissional  e  Tecnológica  (Sistec),  que vem de  encontro  com a  temática central

apresentada nos grupos que é a melhoria do índice de eficiência acadêmica. “ A Reitoria e as

unidades podem colaborar com a melhoria desse índice de eficiência acadêmica,  tendo em

vista que as liberações orçamentárias e códigos de vagas que serão balizadas através desses

indicadores”.  Falou  ainda  que  existe  também uma discussão  em todos  os  grupos  que  é  o

processo de ingresso, fazendo uma análise de como está o quantitativo de candidato/vaga nos

cursos  técnicos  e  superiores  e  a  necessidade  de   buscar  alternativas  para  determinadas

situações e cursos. Outro ponto de pauta da reunião dos grupos é a prestação de contas da

assistência estudantil, fruto do acórdão do TCU e também fruto da auditoria que vai balizar o

novo Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) levando em consideração os indicadores.
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Falou também que no uso do recurso da fonte cem haverá necessidade de uma indicação muito

boa senão o PNAES poderá sair de uma forma não muito agradável para a instituição. Informou

que o PNAES está sendo revisto pela Câmara dos Deputados e o novo programa terá início em

março de dois mil e vinte. Sobre a Recomposição do orçamento, Professor Marcelo comentou

que  há  questões  positivas,  uma  delas  da  Assistência  Estudantil,  e  solicitou  ao  Diretor  de

Assistência  Estudantil,  Lindolfo  Ribeiro  da  Silva  Júnior,  que  faça  a  colocação  nos  grupos.

Marcelo  Bregagnoli  falou  também  sobre  o  recurso  destinado  à  sustentabilidade,  algumas

unidades  enviaram  as  propostas  e  solicitou  aos  gestores  que  fiquem  atentos  que

provavelmente mais recursos virão e que se trata de uma questão de necessidade. Salientou a

importância  das  ações  de  sustentabilidade  como  a   implantação  de  placas  foto  voltaicas,

capitação  de  água  e  o  tratamento  do  esgoto.  Marcelo  Bregagnoli  convidou  a  todos  para

participarem na próxima segunda feira, dia vinte e cinco de novembro as treze horas de uma

palestra com um dos maiores especialistas em direito previdenciário Hilário Bocchi Junior que

tratará de assuntos sobre a nova previdência. A palestra será transmitida via Web conferência

simultaneamente nas unidades com o objetivo de proporcionar aos servidores um panorama

sobre as principais mudanças trazidas pela reforma da previdência e, principalmente, sanar as

dúvidas dos servidores sobre suas aposentadorias;  Professor Marcelo Bregagnoli  falou ainda

sobre  a  ajuda  que  foi  feita  entre  algumas  unidades  que  precisavam  fechar  a  questão

orçamentária na perspectiva de empréstimo.  “A Reitoria auxiliou as unidades nessa questão e

também nos itens: material esportivo e na identificação visual”. Comentou também sobre a

emenda de bancada, disse que o recurso sempre foi direcionado para as universidades e nos

últimos anos o instituto tem lutado e no ano passado conseguiu um pouco mais de um milhão

de reais que foram investidos na compra de computadores para os laboratórios das unidades.

Marcelo Bregagnoli comentou que por decisão dos deputados, o recurso que  antes chegava

através das Universidades e posteriormente era repassado para os Institutos, para o próximo

ano, a metade dos recursos da emenda de bancada será destinada para os Institutos, e a outra

metade  para  as  universidades,  um  ganho  político  segundo  Marcelo  Bregagnoli.   Marcelo

comunicou também sobre o treinamento que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, no

auditório  da  Reitoria,  trata-se  de  uma capacitação  para  Engenheiros  das  Coordenações  de

Obras  e Infraestrutura  (COINFRA),  Contadores  e  setores  ligados  ao cadastro  de Sistema de

Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial  da União (SPIUnet) da reitoria e dos Campi da

Instituição. O treinamento será ministrado por duas servidoras da Secretaria do Patrimônio da

União (SPU) do estado de Minas Gerais. Professor Marcelo comunicou que já está empenhado
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o  Plano  de  Prevenção  Contra  Incêndio  e  Pânico  (PPCIP) de  Muzambinho,  Machado  e

Inconfidentes, trata-se do recurso de mais ou menos quinhentos mil reais destinados a essas

unidades para questão de bombeiros, combate a incêndio e pânico. Informou que o valor foi

conseguido através dos indicadores principalmente o índice de eficiência acadêmica. Marcelo

Bregagnoli desejou a todos uma boa reunião. Na segunda parte da reunião, o Reitor se reuniu

com a  equipe  do Colégio  de  Dirigentes  em sua  sala  no  Gabinete  da  Reitoria.  Colocou  em

apreciação a ata da 84ª Reunião do Colégio de Dirigentes (enviada por e-mail aos gestores),

sendo aprovada por todos. O Reitor Professor Marcelo Bregagnoli falou sobre o documento

encaminhado aos Gestores que trata da Decisão Normativa-TCU Nº 178, Dispõe acerca das

prestações de contas anuais da Administração Pública Federal referentes ao exercício de dois

mil e dezenove, que devem ser apresentadas em 2020, especificando a forma, os elementos de

conteúdo,  as unidades que devem prestar  contas e os prazos de apresentação.  Salientou a

importância  da  observância  na  parte  onde  se  trata  da  responsabilização  dos  gestores  das

unidades. Solicitou atenção aos prazos e disse que o fechamento será em março de 2020 para

poder passar no Conselho Superior e publicar no TCU até maio de 2020 que é o prazo final.

Falou também sobre a contratação de um curso de  Capacitação de “media training”, com o

objetivo de preparar os gestores, aperfeiçoando a sua capacidade de se relacionar com a mídia,

seja na hora das entrevistas ou na sua forma de atuação. Avisou aos gestores que chegaram

duas ações judiciais, solicitação de composição de banca de RSC (Reconhecimento de Saberes e

Competências) para aposentados. Luciano comunicou aos gestores que não está conseguindo

fazer o cadastro de professores no SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e

Controle do Ministério da Educação) e que entrou em contato com o responsável no MEC e se

houver cobrança dos  docentes,  justificou que o problema é em Brasília.  Professor Marcelo

Bregagnoli  disse  que  houve  um  retrocesso  na  questão  do  AEE  (Atendimento  Educacional

Especializado),  havia  uma  expectativa  na  liberação  o  que  não  ocorreu  e  informou  que  a

contratação  será por terceirização.  Professor Thiago expôs a dificuldade na contratação de

cuidador  até  mesmo  terceirizado,  pois  consegue  fazer  cotação  de  preços  e  perguntou  ao

Professor  Giovane  se  conseguiria  através  do AEE.  Giovane  falou que fará  uma consulta  ao

Lindolfo para tentar buscar qual a melhor forma de atender essa demanda. Sobre o Projeto

institucional, Professor Giovane apontou os cuidados na contratação de bolsistas, respeitando a

contratação de 20 horas  e sempre ligado a um projeto. Professor Marcelo sugeriu ao Professor

Giovane  que  faça  uma  consulta  jurídica  com  o  Procurador,  Doutor  Dauri,  com  relação  à

contratação  em até  2  anos  e  salientou a  necessidade  de  publicação  do projeto.  Professor
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Marcelo solicitou ao Professor Giovane que retorne a pauta,  mais  consolidada,  na próxima

reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  que  acontecerá  antes  da  próxima  reunião  do  Conselho

Superior. Professor Marcelo comunicou que a próxima reunião do Conselho Superior será no

dia  18  de dezembro em Muzambinho,  as  pautas  estão bem encaminhadas  e  passará  para

aprovação  também  os  indicados  ao  Títulos  Honoríficos.  Próximo  item  de  pauta  tratou  da

comissão de PAD (Processo Administrativo Disciplinar) falou sobre  o levantamento feito pela

PROGEP (Pró-reitoria  de  Gestão de  Pessoas)  dos  servidores  que fizeram cursos  de  PAD na

instituição.  Falou que a abertura de PAD faz parte da administração pública e solicitou aos

gestores que indiquem os nomes para a comissão e que ela precisa ter representação de todos

os campi (um representante técnico e um docente). Marcelo Bregagnoli comentou ainda que a

Corregedoria fará o alinhamento entre a  Comissão de ética e a comissão de PAD. Após formada

a  comissão,  no  início  do  próximo  ano,  será  programada  uma  capacitação  in  company na

Reitoria.  Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  as  FCCs  (Função  de  Coordenador  de  Cursos)  que

passarão ser  solicitadas  a  partir  da criação do Curso no Conselho Superior,  antecipando as

ações. “Após a criação do curso no Conselho Superior, o Campus encaminha a solicitação via

ofício à Proen que posteriormente encaminhará o processo ao Gabinete para providências”.

Marcelo  Bregagnoli  comunicou  que  o  Professor  Carlos  Reinato  é  o  representante  do

IFSULDEMINAS no  Fórum da Educação no Campo (Forcampo) e uma das pautas do fórum é a

instalação de Unidades de Referências Tecnológicas nos Institutos Federais, com a finalidade de

incrementar  a  inclusão  tecnológica  da  educação  no  campo  em  parceria  com  a  Empresa

Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  (Embrapa).  Falou  na  possibilidade  da  Unidade  de

Referência Tecnológica (URT) conjunta e solicitou uma atenção especial aos Diretores. Outro

ponto abordado foi sobre a Portaria 246 que está para ser alterada, atrelando a flexibilização

dos  indicadores.   Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  a  segunda  etapa  da  aquisição  das  usinas

fotovoltaicas, falou que na primeira etapa levou-se em consideração os indicadores e pedidos,

agora na segunda etapa, os campi pré existentes terão prioridades devido ao valor da conta de

energia elétrica e a capacidade de produção de cada campi. Professor Marcelo solicitou ao Camilo

da Assessoria de Comunicação da Reitoria  que seja feita uma matéria bem robusta envolvendo

os projetos e ações de sustentabilidade em todas as unidades. A matéria deverá contemplar além

das  usinas  fotovoltaicas,  a  capitação  de  água,  a  troca  de  lâmpadas  para  maior  eficiência  e

também a meta de investimentos nas estações de tratamento de água.  Professora Sindynara

comentou sobre a 8ª edição do Prêmio Melhores Práticas de Sustentabilidade do Ministério do

Meio Ambiente que busca valorizar ações inovadoras de gestão ambiental as inscrições encerram
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dia 16 de dezembro de 2019. Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o servidor Camilo que

falou sobre a proposta de Produção de um vídeo institucional  e também do novo banco de

imagens  do  IFSULDEMINAS  através  de  uma  empresa  contratada  a  partir  de  fevereiro.  A

contratação consiste em 13 dias de gravações e as fotos acontecerão nos campi e solicitou aos

Diretores que deixem os campi arrumados com limpeza e manutenção. O pré agendamento

acontecerá em janeiro e as assessorias de comunicações serão acionadas e em Carmo de Minas e

Três Corações, os DDEs serão acionados para selecionarem estudantes para o banco de imagens.

Camilo solicitou apoio e suporte dos Diretores e das Assessorias de Comunicações dos campi.

Camilo explicou que o vídeo terá uma versão em Inglês, Espanhol e uma versão em libras e terá

também a versão reduzida para redes sociais.  Segundo Camilo a contratação prevê que o arquivo

seja fornecido também em formato aberto para possíveis edições e atualizações. Camilo falou

também  que  a  servidora  Talita  Valadares  Carvalho,  Relações  Públicas  da  Reitoria,  fará  o

acompanhamento das equipes de gravações nos campi, fazendo o contato com as assessorias de

comunicação e diretores.  No próximo item, o Professor Giovane apresentou a pauta da Pró-

Reitoria de Ensino (PROEN), falou sobre os processos de padronização das secretarias visando

melhorar a gestão acadêmica e elogiou o trabalho desenvolvido pelas secretarias. Outro ponto

abordado pelo Professor Giovane foi a rede de Pesquisadores Institucionais que também estão

trabalhando na padronização, além do treinamento que estão realizando hoje, dia dezenove de

novembro,  de como será os  indicativos na  plataforma Nilo  Peçanha  para  o próximo ano.  O

resultado  dos  trabalhos  realizados  na  reunião  paralela   pelos  PIs  e  secretaria  serão

posteriormente compartilhados  com o Colégio  de Dirigentes.  Falou também que está  sendo

trabalhada  uma  minuta  que  posteriormente  será  uma  resolução  e  nela  dispõe  sobre  os

procedimentos de coleta e lançamento de dados de registros acadêmicos dos estudantes no

Sistema  Nacional  de  Informações  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica  –  SISTEC.  Giovane

colocou em discussão a questão do conceito de pré-matrículas e matrículas e os prazos em que as

matrículas  serão  efetivadas  no  sistema,  as  informações  serão  repassadas  aos  PIs.  Professor

Giovane apresentou aos gestores  a  planilha do Programa de Apoio à Institucionalização da

Educação  a  Distância  no  IFSULDEMINAS  –  PROEaD  e  falou  está  publicada  no  site  e  será

compartilhada para o Coordenador e EaD e Coordenador de curso e nela apontou o resumo das

matrículas. Falou do monitoramento que será feito semanalmente e que a ideia do programa é

dar um estímulo para aumentar as matrículas EaD e os indicadores e salientou que o índice de

conclusão é muito importante para a questão do orçamento e  indicadores. Serão monitorados

também  no  programa,  o  acesso  de  tutores  e  alunos.  Marcelo  explicou  que  o  programa
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apresentado pelo Professor Giovane é o Programa de Estatísticas, Indicadores e Informações

Acadêmicas (PEIA) e trata-se de uma ferramenta de monitoramento importante e solicitou aos

gestores  para  acessarem.  No  próximo  item  de  pauta,  o  Professor  Giovane  falou  sobre  a

Normativa  Docente,  disse  que  foi  encaminhado  aos  diretores  uma planilha,  trata-se  de  um

relatório  gerencial,  solicitou  aos  gestores  que  verifiquem  a  quantidade  de  portarias  e

inconsistências e citou como exemplo: docentes que lançam a portarias em duplicidade, como

presidente da comissão e também como membro e lançamentos de portarias que já não estão

mais em vigência. Marcelo Bregagnoli comunicou que acompanha os boletins de serviço e as

Portarias e agora é regra a data de vigência. Falou ainda que há uma necessidade urgente de

rever as portarias antigas e revogar as que não estão mais efetivas ou sem data de vigência. Após

discussões, ficou determinando que as portarias,  de instituição de comissões, comitês, câmaras,

colegiados, bancas, fiscalização de contratos e grupos de trabalho sejam emitidas com prazo de

validade,  isto  é,  com data  de início  e fim,  dentro da  coerência  da  ação preestabelecida.  As

portarias dos grupos vigentes que não possuírem efetividade deverão ser revogadas a partir do

dia  primeiro de janeiro de dois mil e vinte. Giovane falou sobre a carga horária de professor

substituto  na  normativa  docente  e  que  muitas  vezes  não  se  cumpre,  prejudicando  assim o

sistema. Professor Thiago comentou que “tem docentes que não cumpre a quantidade de aulas

mas é atuante em outras áreas e consegue bater a normativa, a questão é ter um controle

maior  sobre  a  normativa  dos  substitutos.  Marcelo  Bregagnoli   sugeriu  a  criação  de  uma

normativa paralela para atender o Professor Substituto com a quantidade de 18 a 24 aulas.

Thiago  comentou que  em uma das  reuniões  passadas  do  Colégio  de  Dirigentes  no  qual  foi

solicitado o envio de relatório de ponto dos docentes, foi detectado o não cumprimento da carga

horária, enviou então a documentação para a Reitoria providenciar o corte de ponto e segundo

ele não deixaram cortar o ponto e foi falado que existem outros instrumentos, como a abertura

de PAD. Outro ponto citado pelo Professor Carlos Reinato foi a questão de viagem de professor

para  o  exterior  sem  a  autorização  do  Reitor.  Marcelo  Bregagnoli  comentou  que  quando  o

servidor viaja sem a autorização é demissão quase que sumária. Comentou ainda que não tinha

conhecimento do caso da negativa de corte de ponto e nem do afastamento sem autorização e

quando  acontecer  algo  assim é  para  acioná-lo.  Regiane  comentou  que  quando  o  ponto  foi

homologado no sistema pela chefia imediata do servidor não tem como cortar. Professor Thiago

falou que o docente cumpre as aulas mas não cumpre a normativa, há uma necessidade de corte

do  ponto,  embasado  na  própria  Normativa  Docente.  Regiane  fez  um  consulta  ao  Processo

comentado pelo professor Thiago e disse que no despacho  consta que “não souberam dizer
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quais os dias de ausência do servidor, por isso a negativa, trata-se de uma questão operacional,

no sistema é necessário informar quais os dias e/ou horas devem ser cortados,  e no último

despacho do processo citado a PROGEP solicitou ao campus os dias para o corte e não obteve

resposta até o momento.  Thiago disse que não tem como colocar os dias pois trata-se de horas

de projetos e atividades da normativa. Brega falou que na primeira reunião do CD em 2020 vai

reunir também com a PROGEP, Diretores Gerais  e o Procurador Dr. Dauri para esclarecer todas

essas questões. Marcelo Bregagnoli comunicou que toda a legislação pertinente ao afastamento

do  país  está  no  SCDP  (Sistema  de  Concessão  de  Diárias  e  Passagens)  e  também  no  site

institucional  na  aba  da  Assessoria  Internacional.  Marcelo  Bregagnoli  solicitou  a  Professora

Mariana um relato sobre os acontecimentos no Campus Pouso Alegre onde foi encontrada uma

solução com amparo legal. Professora Mariana expôs que no final do ano passado aconteceu

uma sindicância e optou-se por fazer um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Esse termo foi

indicado  pelo  Procurador  Federal,  não  tem  caráter  punitivo  mas  uma  mudança  de

comportamento do servidor, o registro do ocorrido fica dois anos na ficha funcional e se não

tiver reincidência naquele problema sai da ficha do servidor e se tiver reincidência, justifica a

abertura  de  um  PAD  (Processo  Administrativo  Disciplinar)  ou  sindicância.  Trata-se  de  um

processo que pode ser aplicado sem uma investigação preliminar (um processo mais simples de

ser feito). Além do TAC existe também um outra forma de sanar alguns problemas  nos casos de

atrasos  e  outras  irregularidades  de  professores  e   onde  ele  é  chamado  e  apresentadas  as

ocorrências. Professora Mariana falou que para atender quando o professor chega atrasado ou

não envia o diário na data, “chama o professor e apresenta os registros das irregularidades no

grupo do Diretor,  DDE,  Coordenador  de ensino e  um representante  do setor  de gestão de

pessoas. É solicitado esclarecimentos, registrado em ata como um esclarecimento escrito oficial

e pede uma mudança de conduta. Se a partir disso não tiver uma mudança de conduta ou cair

novamente no erro,  outros  procedimentos serão necessários.” Professora Mariana salientou

que o diretor tem a obrigação de investigar qualquer  irregularidade ou denúncia.  Marcelo

Bregagnoli  solicitou  que  a  Professora  Mariana  compartilhe  o  documento  do  TAC  com  os

gestores.  Marcelo Bregagnoli  sugeriu  que na Normativa quando o professor registra seu ponto

somente  no  momento  da  aula,  e  não  complementa  as  horas  com  atividades  previstas  na

normativa, não há o cumprimento da normativa, o ideal seria ele voltar e registrar as 40 horas

no ponto automaticamente.  Professor Thiago solicitou que quando se pega o planejamento do

Docente e verifica que não completou a carga horária já faz um encaminhamento e falou que há

necessidade de um documento, que pode ser o TAC para resguardo do Diretor no caso do não
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cumprimento.  Marcelo  Bregagnoli  solicitou  a  servidora  Regiane  um  levantamento  das

progressões junto a PROGEP, verificando se as progressões quando recebidas são retroativas

mesmo quando não há o cumprimento da Normativa Docente. Após o levantamento, será feita

uma consulta ao Procurador se é possível o docente mesmo não tendo cumprido os 80 pontos

da normativa, no semestre seguinte voltar para o registro das 40 horas no ponto biométrico.

Regiane expôs que o docente progride levando em consideração os três últimos relatórios, onde

o docente que obter 80 pontos de média, receberá a pontuação máxima desse item que são 30

pontos. Essa pontuação da normativa é apenas um dos critérios para o docente tenha direito à

progressão,  pois  também é  considerado  outros  elementos  de  avaliação  que  dependerá  do

grupo que o docente se encontrará no período que faz jus à referida progressão. Próxima ítem

de pauta a Professora Sindynara apresentou os informes da PPPI, comunicou  que enviou um e-

mail aos Diretores sobre o evento  com o subsecretário de Desenvolvimento Rural Sustentável

do Estado de MG, trata-se de uma ação do IFSULDEMINAS com o Governo de Minas e tem o

objetivo  elucidar  sobre  a  metodologia  de  Zoneamento  Ambiental  e  Produtivo  e  está

aguardando a indicação dos nomes dos servidores que vão participar bem como a pessoa que

vai representar o campus na reunião fechada e agradeceu a todos. Professor Cleber falou sobre

os  cinco  editais  que  serão  lançados  em  2019  para  serem  executados  em  2020:  Empresas

juniores  onde serão contempladas   dez propostas de seis mil reais; Edital de extensão geral

com dezesseis propostas de cinco mil reais; IF mulher seis propostas, duas de cinco mil reais  e

quatro de dez mil reais; Esporte com 8 propostas, 8 propostas de cinco mil reais e quatro de dez

mil reais; Edital de Cultura com oitenta mil reais. Outro ponto tratado pelo Professor Cleber foi a

questão dos jogos Institucionais, informou que não será possível a realização das modalidades

individuais dos alunos, mas será mantido dia 30 de novembro, sábado em Muzambinho o Jogos

dos  Servidores.   Professor  Cleber  falou  também  sobre  o  encontro  do  PIBID  e  Residência

Pedagógica, o encontro será de mais ou menos 400 participantes e acontecerá em Poços de

Caldas no dia 2 de dezembro e agradeceu o apoio do Professor Thiago pelo apoio. Passando

para a pauta da PROGEP, a servidora Regiane  solicitou urgência nos Provimentos das vagas.

Marcelo Bregagnoli falou que até o dia 15 de Dezembro as vagas não providas serão recolhidas.

No próximo item, Regiane falou que a Progep está preparando em atendimento ao decreto

9991/2019,  o  edital  sobre  a  Licença  para  Capacitação.  No  cronograma,  a  publicação  para

dezembro de 2019 e iniciando sua vigência no primeiro semestre de 2020.  Na pauta da Pró-

Reitoria de Administração, Honório comentou sobre a ação institucional do recurso do final do

ano e disse que foi uma ação boa feita entre as unidades. Comentou que conseguiu fazer um
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levantamento de um pouco mais de dois milhões de reais de algumas unidades e utilizou o valor

em outras que estavam precisando e que  quando vier o orçamento será repassado para quem

emprestou o recurso. Falou também que o que está inscrito em restos a pagar, tirando obras,

são equipamentos ou bens e serviços (em torno de vinte e quatro milhões) e solicitou apoio dos

diretores que cobrem os seus demandantes para o recebimento do item ocorre o mais rápido

possível. Salientou que é um trabalho importante para ser feito para não estender o liquidado.

Honório falou na importância de se ter processos no final do ano para quando chegar o recurso

ter o que empenhar e parabenizou o Campus Inconfidentes que logo após a visita da gestão nas

unidades entendeu a importância da ação.  Passando para a pauta da Diretoria de Tecnologia da

Informação,  o  Diretor  Gabriel  Maduro  falou  que  encaminhou  uma  convocação  para  os

representantes  de  cada  campi  sobre  o  processo  eletrônico,  seguindo  o  que  o  Colégio  de

Dirigentes determinou “a partir de primeiro de janeiro de dois mil e vinte acaba o processo

físico” frisou. Gabriel Maduro falou também que nesse final de ano vem desenvolvendo alguns

sistemas,  SUAP,  SUAP-EDU  que  tem demandado  bastante  tempo.  Marcelo  Bregagnoli  falou

sobre  o  manual  orientativo  sobre  as  digitalizações  e  o  cronograma  de  atendimento  nas

unidades e solicitou ao Professor Luciano que entre em contato com os Diretores passando as

orientações.  Gabriel  falou  que  acontecerá  o  Workshop  em  desenvolvimento  solicitou  a

liberação  dos  representantes  de  TI  dos  Campi  para  participarem  no  dia  4  de  dezembro.

Terminada a pauta, o Reitor Professor Marcelo Bregagnoli  agradeceu a presença de todos e

declarou encerrada a Reunião do Colégio de Dirigentes  as  dezessete horas  e trinta e cinco

minutos. Eu, __________________________Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente Ata

que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre, dezenove de novembro de dois

mil e dezenove. 

Marcelo Bregagnoli _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Cleber Ávila Barbosa _______________________________

Francisco Vitor de Paula _______________________________

Gabriel Maduro Marcondes Pereira _______________________________

Giovane José da Silva _______________________________

Fabrício da Silva Faria _______________________________

João Olympio de Araújo Neto _______________________________

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________
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João Paulo Rezende _______________________________

Regiane Cristina Magalhães _______________________________

Mariana Felicetti Rezende _______________________________

Renato Aparecido de Souza _______________________________

Sindynara Ferreira _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________


