
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  86ª  Reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul  de  Minas  Gerais  -  IFSULDEMINAS,  realizada  em
dezesseis de dezembro de 2019.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 13 horas e quinze

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

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

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

Roselei  Eleotério;  Francisco  Vitor  de  Paula;  Gabriel  Maduro  Marcondes  Pereira;  Márcia

Rodrigues Machado; Honório José de Morais (Web Conferência); João Olympio de Araújo Neto;

João Paulo de Toledo Gomes; João Paulo Rezende; Luciano Pereira Carvalho; Luiz Ricardo de

Moura Gissoni; 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. - Pautas da próxima Reunião do Conselho Superior

de 18/12/2019. 2- Diretoria de Tecnologia da Informação - Apreciação da Política de Gestão de

Riscos de TI; - Lei Geral de Proteção de Dados; - Orientações para regularização do cadastro de

prestadores  de  serviço  no  SUAP;  -  Atualização  sobre  a  institucionalização  do  PEN  no

IFSULDEMINAS. 3- Pró-Reitoria de Ensino: - Vestibular: apresentação pelo Diretor da DAE sobre

ações  para  oportunizar  preenchimento  de  vagas  ociosas  do  vestibular.  Comissão

Heteroidentificação;  AEE:  pesquisa  exigida  no  projeto  de  contração  de  AEE  está  sendo

elaborada pela DAE; - PROEAD 2020: versão EJA - Cursos de 1.400 horas.  Mudanças nas normas

acadêmicas dos Cursos Técnicos Integrados e alteração de Projetos Pedagógicos 4- Pró-Reitoria

de  Pesquisa,  Pós-Graduação  e  Inovação:  Reformulação  da  Resolução  066/2016;  Editais  e

orçamentos  2020;  Capacitação  em  Gestão  da  Inovação  (STEC/CSIRO);  Jornada  Científica  e

Tecnológica/Simpósio  de  Pós-Graduação  e  Mostra  Tecnológica;  Relatos  da  reunião  com  o

subsecretário. 5- Pró-Reitoria de Extensão - Programa Treine nas férias – COOXUPÉ;  Aprovação
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de TED - PNAE 2020; Contrato de Cooperação Técnica Conif-Embrapa – URT's. 6- Pró-Reitoria

de  Gestão  de  Pessoas  -  Provimentos  das  vagas;  Exames  Periódicos;  Edital  de  Licença para

Capacitação; Homenagem aos aposentados. 7- Pró-Reitoria de Administração: - Tipificação da

rede; Execução do orçamento; PGC – Processos licitatórios; - Pauta CAPI; Informes. Professor

Marcelo começou a reunião agradecendo ao Professor Luiz Flávio pela acolhida. Solicitou ao

Professor Francisco Vitor de Paula que fizesse um relato sobre o evento que participou em Belo

Horizonte.  Professor  Francisco  comentou  que  representou  o  IFSULDEMINAS  no  “Primeiro

Fórum Mineiro de Inteligência Artificial e Indústria quatro ponto zero” que aconteceu no final

de novembro em Belo Horizonte. O evento abordou o tema: “Inteligência Artificial e as grandes

mudanças nas áreas de Engenharias”. Neste evento foi apresentado estudo de caso de carros

autônomos  na  mineração,  robôs  digitais  nas  eleições  dentre  outros  projetos.  Professor

Francisco salientou a importância de preparar os alunos para atender as exigências do mercado

através da reestruturação curricular com a introdução de conceitos de inteligência artificial,

automação e do gerenciamento da coleta de dados em todos os cursos do IFSULDEMINAS.

Professor  Francisco passou a palavra para o Professor Carlos José  dos  Santos  que também

participou do evento. Professor Carlos falou que no evento estavam presentes representantes

do  CREA  (Conselho  Regional  de  Engenharia  e  Agronomia),  engenheiros  de  várias  áreas  e

também  representação  de  indústrias  e  na  área  da  educação,  o  IFSULDEMINAS.  Segundo

Professor  Carlos  foram  relatadas  as  dificuldades  dos  alunos  que  vão  para  o  mercado  de

trabalho sem preparo, muitas vezes com a teoria e sem a prática. Salientou a importância de

criar meios para averiguar dentro das empresas quais são os problemas, as demandas e tentar

trabalhar isso na escola. Falou também que ficou claro o quanto a escola é engessada com o

conceito de currículo. Lembrou que a Instituição trabalha com a tecnologia e ela está sempre

em mudança e  muitas  vezes  tem que se aguardar  de dois  a  três  anos  para  rever  Projetos

Pedagógicos  de  Cursos  para  inserir  uma  nova  tecnologia.  A  ideia  seria  ter  os  PPCs  mais

flexibilizados  para  atender  o  que  o  aluno  e  o  mercado  precisam,  inserindo conceitos.  “As

empresas  também precisam dessa  flexibilização  nas  políticas  das  escolas   e  cada vez  mais

priorizar o uso das novas tecnologias em outras áreas” completou. Citou também o exemplo

abordado  no evento  que,  na  indústria  da  mineração  é  gerado  vários  dados  e  não  se  tem

profissional capacitado para analisar esses dados. Salientou que não é somente técnicos em

Tecnologia da Informação e citou como exemplo em uma indústria alimentícia, o Técnico em

Alimentos  terá  mais  propriedade  em  gerir  os  dados  do  que  o  profissional  na  área  de  TI.

Professor  Marcelo Bregagnoli  falou  que há necessidade urgente  de revisão das  Resoluções
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Normativas e PPCs, além de uma reanálise do processo de abertura de cursos. Falou também

que  é  necessário  mais  envolvimento  com  o  arranjo  produtivo  além  da  revisão  dos  atos

normativos  para  se  ter  mais  flexibilização.  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu  ao  Carlos  pela

apresentação.  Comentou  sobre  o  Programa  “Novos  Caminhos”,  comunicou  que  será

encaminhando  hoje,  dia  16  de  dezembro,  as  propostas  para  a  SETEC.  Professor  Marcelo

comentou sobre a possibilidade de se usar ementas flexíveis. Professora Márcia comentou que,

com uma boa justificativa, a alteração do PPC passa tranquilamente, no que se refere a criação

de curso tem que ser alterada a norma. Marcelo Bregagnoli perguntou a Professora Márcia

como tem sido trabalhada as ementas e se existe um instrumento mais ágil (no caso dos PPCs).

Márcia respondeu que quando o PPC vem para alteração e ainda está no período de doze

meses com uma boa justificativa ele poderá ser alterado pois a Resolução 044/2016 (Que trata

da  Instrução  Normativa  para  Alterações  dos  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  do

IFSULDEMINAS)  não é tão engessada, quanto a abertura de curso com uma boa justificativa, a

alteração  poderá  ser  contemplada.  Marcelo  Bregagnoli  frisou  a  necessidade  de  atender  o

mercado de trabalho principalmente nos cursos Lato sensu. Comentou que tem acompanhado

em outras  instituições as ementas  flexíveis,  comentou também que essa foi  a  proposta do

Diretor Carlos Henrique um umas das reuniões do Colégio de Dirigentes, e que é necessário

fazer  esse  exercício  dentro  do  IFSULDEMINAS.  “Cursos  que  tem  reconhecimento  do INEP

(Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais) não  adianta,  tem  que  seguir  a

“cartilha”, nos demais, para  atender a demanda do mercado de trabalho uma reanálise tem

que ser feita”.  Após os informes iniciais, Professor Marcelo passou para as pautas do Colégio

de Dirigentes, falou da importância do encerramento das Reuniões do Colégio de Dirigentes no

ano de 2019, já que regimentalmente se tem uma reunião por mês. Falou sobre a alteração do

regimento do Colégio de Dirigentes que também possui a mesma composição do Comitê de

Governança.  Marcelo  Bregagnoli  comentou  que  o  Professor  Luciano  está  trabalhando  na

reformulação  da  resolução  e  a  proposta  seria  a  alteração  de  “Colégio  de  Dirigentes”  para

“Colégio de Dirigentes e Comitê de Governança Riscos e Controles”. Professor Luciano disse

que disponibilizará o link do drive para sugestões dos Gestores. Professor Marcelo justificou

ausência do Servidor Camilo que está em atendimento na Reitoria e a participação do Servidor

Honório através  da Web Conferência.  Falou que está acontecendo paralelamente o Evento

com a Cooperrita no qual a Professora Sindynara participará. Marcelo Bregagnoli colocou em

apreciação a ata da 84ª Reunião do Colégio de Dirigentes que aconteceu no Campus Machado,

sendo  aprovada  por  todos.  Professor  Marcelo  Bregagnoli  falou  que  o  Governo apresentou
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dentro  da  LOA  (Lei  Orçamentária  Anual)  vinte  e  cinco  bilhões  a  mais  de  emendas

Parlamentares, e solicitou aos gestores que fiquem atentos nas emendas para 2020. Explanou

sobre o conceito de Emendas de bancada (que é o conjunto de deputados que alocam os

recursos em uma Instituição ou mais Instituições), antes eram seis emendas e agora aumentou

para quatorze. As Emendas individuais cada gestor deve buscar por conta própria. Sugeriu que

a busca pela emenda esteja vinculado a um projeto social do município ou do estado e citou

como exemplo o Complexo Esportivo que atenderá a Comunidade de Passos. Professor Marcelo

falou da aproximação com as Mitras  (que é um organismo administrativo da Igreja católica, e é

composta  pelas  principais  autoridades  da  diocese,  dentre  elas  o  Bispo)  de  Pouso  Alegre,

Campanha e Guaxupé. Roselei falou sobre o projeto na cidade de Espírito Santo do Dourado

que atende cerca de três mil pessoas, onde foram levantadas as demandas de cursos, palestras.

Falou  que  são  pessoas  que  vieram  do  Nordeste  e  Tocantins  se  instalaram  na  cidade  em

vulnerabilidade social, muitos morando em barracos. Marcelo Bregagnoli falou que a demanda

de Espírito Santo do Dourado surgiu com a conversa com a Mitra Diocesana de Pouso Alegre.

Falou ainda que pediu apoio ao Professor Pedini na questão da Sustentabilidade no projeto.

Com relação a Mitra de Campanha foram sugeridos programas de qualificação para apenados e

projetos  para  mulheres  em  vulnerabilidade  social.  Professor  Marcelo  falou  que  o  servidor

Camilo  pediu para  passar  o  aviso sobre o  vídeo Institucional,  falou  que  o  prazo  é  curto  e

solicitou apoio do  campus quando a equipe chegar  na unidade para fazerem as  filmagens.

Professor Marcelo falou sobre a regulamentação da PIBO (Programa Institucional de Bolsas) e

solicitou a Professora Sindynara que na reunião do colégio de Dirigentes de janeiro coloque em

pauta o tema. Professora Sindynara falou que existe a Portaria nº 58/2014, da Secretária de

Educação  Profissional  e  Tecnológica  (Setec)  do  Ministério  da  Educação  que  regulamenta  a

concessão de bolsas para atividades de pesquisa, desenvolvimento, inovação e intercâmbio no

âmbito  de  atuação  dos  Institutos  Federais  e  se  prontificou  em  fazer  uma  análise  mais

institucional. Professor Marcelo falou sobre o novo foco Institucional que será a Educação de

Jovens e Adultos. Segundo o Professor Marcelo o único campus que ainda tem alguma coisa

direcionada a Educação de Jovens e adultos é o Campus Inconfidentes. Falou ainda que no

recurso do próximo ano, dos dez por cento, uma parte que tem que bancar o ProEaD, mas a

outra parte,  será feita uma análise pata poder elevar o número de EJA no IFSULDEMINAS.

Solicitou a colaboração dos gestores na ação, pois além de constar no termo de apoio de metas,

provavelmente será um indicador para liberação orçamentária. Professor Luiz Flávio falou da

necessidade de cursos de capacitação para os docentes para que os mesmos possam estar
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preparados para atender essa demanda. Marcelo Bregagnoli solicitou que a Professora Márcia

apresente, na próxima reunião do Colégio de Dirigentes, alguns apontamentos sobre o tema.

Márcia falou sobre uma consulta que será feita ao CNE (Conselho Nacional de Educação) com

relação ao reconhecimento de conhecimentos obtidos em exames supletivos nacionais para

aproveitamento de  conteúdos  curriculares  no âmbito  do Programa de  Educação de Jovens

Adultos – PROEJA. A instituição proporá a oferta de cursos integrados EJA/FIC de nível médio,

fornecendo oportunidades de qualificação profissional para jovens e adultos em condições de

vulnerabilidade socioeconômica, através de um ensino híbrido.  Marcelo Bregagnoli falou sobre

a auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) que chegou por e-mail na última sexta-feira

dia 13 de dezembro de 2019 com o objetivo de levantar e avaliar os indicadores construídos no

âmbito da Plataforma Nilo Peçanha.  Mapa de produtos/serviços relativos à atuação finalística,

o  Mapa  dos  principais  processos  da  atuação  finalística,  solicitaram  também  os  problemas

enfrentados pelo IFSULDEMINAS na validação e disseminação das estatísticas da Rede Federal

de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  (REVALIDE)  e  também  querem  saber  o

posicionamento e considerações com relação a Plataforma Nilo Peçanha. Marcelo Bregagnoli

falou que as Pró-reitorias estão trabalhando na resposta e provavelmente o campus poderá ser

acionado para alguma informação complementar e no dia 6 de janeiro acontecerá uma reunião

para discutir e alinhar a resposta.  Sobre o “Revalide” a Professora Márcia falou que trata-se de

uma política que permite a Instituição certificar uma formação e as instituições que aderiram

ao  programa  sinalizaram  muitas  dificuldades.  Marcelo  Bregagnoli  comentou  que  o

IFSULDEMINAS  fechou  o  ano  com  a  aquisição  de  quarenta  e  um  módulos  de  Placas

Fotovoltaicas, a distribuição levou em consideração os indicadores além de uma segunda leva

que foi distribuída em função do que cada unidade demandava. Marcelo Bregagnoli comunicou

que já acertou com a PROAD o apoio ao Campus Muzambinho na ação junto à CEMIG. Marcelo

Bregagnoli explicou que a usina hidrelétrica de Muzambinho trabalha oito horas e com o valor

de duzentos mil reais consegue colocar ela para funcionar vinte quatro horas, justificando o

motivo  do  Campus  Muzambinho  receber  menos  usinas  do  que  as  demais  unidades.  A

distribuição  das  usinas  nas  unidades  ficou  da  seguinte  forma:  nove  para  o  Campus

Inconfidentes, oito para o Campus Machado, três para o Campus Passos, três para o Campus

Poços de Caldas, três para a Reitoria, duas para o Campus Muzambinho mais a ação paralela

mencionada anteriormente, quatro para o Campus Pouso Alegre, Três para o Campus Avançado

Carmo de Minas e seis para o Campus Avançado Três Corações. Marcelo Bregagnoli elogiou o

trabalho da PROAD e em especial ao Servidor Marco Antônio de Melo Azevedo pelo trabalho
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realizado  frente  as  aquisições  das  Placas  no  RDC  (Regime  Diferenciado  de  Contratações

Públicas).  Outra  ação  apresentada  pelo  Reitor  foi  a  aquisição  dos  laboratórios  de

Computadores, serão enviados um kit completo para cada unidade além de um computador

para as salas interativas, a distribuição dos computadores ficou da seguinte forma:  quarenta e

uma unidades para o Campus Pouso Alegre, sessenta e seis  para o Campus Avançado Três

Corações,  quarenta  e  cinco  para  o  Campus  Machado,  quarenta  e  seis  para  o  Campus

Inconfidentes,  trinta  para  o  Campus  Passos,  trinta  e  uma  unidades  para  o  Campus

Muzambinho,  quarenta e seis para o Campus Poços de Caldas e quarenta unidades para o

Campus Avançado Carmo de Minas. Marcelo Bregagnoli justificou o quantitativo do Campus

Avançado Três Corações pois no ano passado não recebeu nenhum computador e fez muita

falta para o Campus. Marcelo Bregagnoli falou sobre o Programa Novos Caminhos, lembrou que

as normas foram encaminhadas para os gestores e reforçou que se trata de uma proposta e

que a equipe já está trabalhando nela. Ressaltou que  os cursos serão ofertados com bolsistas

externos inclusive em eixos fora dos cursos da instituição com “ponto vinte cinco” da matriz

orçamentária  para  o  campus  e  em  contrapartida  cada  campus  entraria  com  uma unidade

matriculante, contratando também bolsistas externos para ajudarem na secretaria. Professora

Márcia falou que “a ideia é não demandar professores e nem coordenadores do campus e sim

contratar bolsistas, através de edital e a gestão ficaria a cargo da Diretoria de EaD da Reitoria,

os  campi seriam  os  matriculantes  e  ficariam  com  o  trabalho  de  secretaria  e  certificação”.

Marcelo Bregagnoli falou que a distribuição das três mil vagas serão feitas posteriormente e

proporcionalmente entre os campi. O ofício com a proposta será enviado hoje, 16 de janeiro,

pela  Reitoria.  Professor  Marcelo  ressaltou  que  não  existirão  bolsas  para  servidores

internamente.  Outro ponto abordado pelo reitor foi a questão da Portaria 246 (Dispõe sobre a

criação  do  modelo  de  dimensionamento  de  cargos  efetivos,  cargos  de  direção  e  funções

gratificadas  e  comissionadas,  no  âmbito  dos  Institutos  Federais  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia,  dos  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  e  do  Colégio  Pedro  II,  e  define

normas e parâmetros para a sua implementação) falou que em janeiro ou fevereiro ela será

modificada, provavelmente será feita uma leitura do momento atual e o que se espera é que,

com os indicadores a situação melhore. Sobre o curso de pós-graduação que será ofertado à

equipe da Polícia Militar de Minas Gerais, Professor Marcelo falou que inicialmente serão cinco

cursos propostos, os primeiros contatos foram feitos por ele e pelo Professor Cleber através da

Pró-Reitoria de Extensão e agora passa para a coordenação técnica da Professora Sindynara e a

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. Outro tema abordado pelo Reitor foi sobre
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o edital de valorização de ações dos servidores, explicou que tem muitos servidores que fazem

ações diferenciadas na instituição sejam elas internas ou externas (seja um projeto social, um

software que ele desenvolveu, uma atividade extra da sua atribuição, desenvolvido fora do seu

horário de trabalho). Falou que tem que favorecer esses servidores, através de um concurso

com prêmio ou com uma capacitação. O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Luiz Gissoni, sugeriu

como quesito para poder participar, que o servidor tenha cumprido todas as suas atividades

inerentes ao seu cargo e disse que está elaborando a minuta do edital. Segundo o Reitor serão

duas vertentes de ações: a primeira é de ações que aconteceram e a segunda de projetos que

ele tem que executar e não consegue e através do edital poderá conseguir o apoio desde que o

projeto  contribua com a  instituição.  Marcelo Bregagnoli  comentou que a  instituição tem o

prazo de dois  anos  para  que os  diplomas sejam na forma digital  e  que o servidor  Gabriel

Maduro consegue em um ano através dos dados do SUAP (Sistema Unificado de Administração

Pública).  Professor  Luiz Flávio comentou que percebe uma certa  fragilidade na inserção de

dados pela secretaria no SUAP, seja ela operacional ou pelo próprio sistema (que ainda não tem

abas)  e  perguntou  se  a  Instituição  estará  prepara  para  isso  e  indagou  também  sobre  o

aproveitamento de histórico de disciplinas de outros cursos que o aluno tenha cursado. Gabriel

Maduro falou que tem o aspecto processual (onde serão inseridos os dados) e tem o sistema

(com  ferramentas)  que  tem  muita  coisa  para  fazer  ainda  e  não  vê  como  um  problema.

Professor  Thiago  falou  que a conferência e  a  inserção dos  dados  no processo continua da

mesma forma e o ideal seria que quando fosse fazer a emissão do certificado, seja feita toda

uma checagem. Professora Márcia falou que tem que buscar o equilíbrio para não correr o risco

de assinarem diplomas que tenham problemas. Sobre o Green Metric, Professor Marcelo falou

que o IFSULDEMINAS saltou quarenta e sete posições e isso se deu levando em consideração

três fatores:  “Nada adianta uma boa coleta de dados se não tiver ação e nada adianta uma boa

ação se não tem uma coleta de dados”. Comentou que o servidor Leonardo Manso tem feito

um bom trabalhado na coleta de dados e que a visão da gestão e a aplicação dos recursos além

do  envolvimento  dos  grupos  do  PLS  (Plano  de  Logística  Sustentável)  contribuíram  com  a

classificação. Falou sobre a próxima ação ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto), informou

que o Professor Luciano Carvalho está fazendo o estudo de uma ata de registro de preços

disponível.  Professor  Luiz  Flávio  se  prontificou,  junto  a  equipe  especializada  do  Campus

Inconfidentes, a ajudar na questão. Professor Marcelo falou que em várias reuniões que tem

participado tem se falado muito que “a Instituição tem que estar pautada na Transparência,

Integridade e Participação Social, e que esse tripé tem relação com governança e gestão de
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riscos” e pediu a observância de todos. Marcelo Bregagnoli falou sobre o   “Media Training” ,

comunicou que o curso está sendo empenhado e contará com uma equipe especializada que

ministrará o treinamento para as representações dos campi. Falou ainda que o curso terá um

momento  com  jornalistas  da  região  e  solicitou  apoio  dos  gestores.  Marcelo  Bregagnoli

comunicou que o secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da

Educação, Ariosto Antunes Culau confirmou presença na formatura do Campus Inconfidentes

para ser homenageado especial da Gestão no dia vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte.

Marcelo Bregagnoli apresentou a pauta da próxima reunião do Conselho Superior e perguntou

se algum gestor tem alguma dúvida. Falou que a pauta em questão é a maior pauta na história

do Conselho Superior do IFSULDEMINAS.  Citou que nela tem muitas alterações de Projetos

Pedagógicos de Cursos (PPCs) para melhor atendimento as demandas institucionais. Professor

João Paulo perguntou se os Coordenadores de Cursos precisam estar presentes na reunião.

Professora  Márcia  Machado  respondeu  que  não  haverá  necessidade  da  presença  dos

coordenadores e que os mesmos poderão acompanhar através de uma web conferência caso

haja  alguma dúvida dos  conselheiros.  Sobre a pauta  da  Pró-Reitoria  de Ensino na  próxima

reunião do Conselho Superior, Professora Márcia, em nome do Professor Giovane (que foi em

todos os campi, com a solicitação da revisão das cargas horárias dos cursos) agradeceu aos

DDEs  (Diretores  de  Ensino)  e  aos  Coordenadores  de  Cursos  que,  segundo  ela,  fizeram  um

trabalho  espetacular  que  contemplou  uma  série  de  inovações  dentro  dos  PPCs.  Professor

Marcelo  solicitou  à  Professora  Márcia  que  seja  feita  uma matéria  jornalística  no  início  do

semestre, explicando a ação.  Marcelo Bregagnoli falou que qualitativamente precisa melhorar

muito,  o  ENEM  está  na  média  mas  é  preciso  buscar  prioritariamente  o  índice  de

empregabilidade  e  a  inserção  no  mercado  de  trabalho.  Marcelo  Bregagnoli  falou  que

“enquanto  houver  uma  Normativa  Docente,  onde  o  Professor  que  ministra  as  aulas  e  vai

embora sem comprometimento e  usa  bolsa  como ‘meio de  vida’,  infelizmente  não haverá

contribuição para o índice de eficiência acadêmica.” Citou exemplo de outras instituições onde

o  professor  efetivamente  acompanha  o  aluno  e  na  normativa  há  a  inserção  do  aluno  em

projetos  o  que  colabora  para  bons  resultados  em  inovação.  Marcelo  Bregagnoli  passou  a

palavra ao Pró-Reitor de Administração, Honório, que apresentou a pauta da Pró-Reitoria de

Administração, o Servidor Honório solicitou aos gestores que, quando for enviar a proposta de

emenda parlamentar, usarem a Unidade Gestora  (UG) da Reitoria e qualquer dúvida poderão

entrar em contato com a PROAD. Sobre a Tipificação da rede, Honório disse que está fazendo

uma nova distribuição do piso, falou do levantamento feito em toda a rede com relação aos
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gastos  de  terceirização  e  outros  serviços  e  comentou  que  está  sendo  elaborado  um novo

panorama  da  tipificação.  Execução  do  orçamento;  Quem  tiver  empenhado,  pedir  logo  os

produtos para cumprir os trinta dias conforme pede o termo de referência. Falou ainda sobre o

remanejamento do orçamento e que no início do ano será feito os ajustes, descontando do

campus que recebeu e remanejando para o campus que emprestou. Outro ponto tratado pelo

servidor Honório foi a questão do PGC (Plano Geral de Contratações) e Processos Licitatórios,

citou a Portaria 118/2019 do Governo Federal (Dispõe sobre o calendário e as orientações a

respeito do encerramento contábil das atividades orçamentárias, financeiras e patrimoniais dos

Órgãos integrantes da Presidência da República e Vice-Presidência da República, referente ao

exercício financeiro de 2019) e disse que “o principal objetivo da portaria  o IFSULDEMINAS já

faz,  que  é  o  lançamento  de  processos,  compartilhamento  e  compras  mais  centralizadas  e

também  compras  conjuntas”.  Falou  que  o  PGC  coloca  em  uma  prática  grande  parte  do

planejamento e solicitou aos gestores que verifiquem o PGC de sua unidade para ver se está

dentro  do  planejado.  Outro  ponto  abordado  pelo  servidor  Honório  foi  a  questão  do

almoxarifado virtual que poderá contribuir nas eventualidades onde não dá tempo de licitar.

Honório falou sobre o sistema que vem auxiliar no setor de contabilidade e citou o valor de

oitocentos e sessenta e nove reais mensais que serão divididos entre as unidades. Honório

comunicou que enviou aos gestores o link sobre o painel da administração e reforçou para que

os  gestores  façam  uma  força  tarefa  em  suas  unidades  a  fim  de  liquidarem  o  que  está

empenhado. Professor Marcelo agradeceu ao Honório pela participação. Passando para a pauta

da Diretoria  de Tecnologia  da Informação,  o  servidor Gabriel  Maduro tratou da  Política de

Gestão de Riscos de TI; Segundo Gabriel, foi enviada uma minuta aos gestores e que será feita

uma  portaria  do  Reitor  e  achou  importante  passar  no  Colégio  de  Dirigentes  devido  à

necessidade  de  apoio.  Falou  também  que  com  isso,  aumenta  o  índice  de  governança  no

levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União) e na área de Tecnologia da Informação, a

gestão de riscos ainda é muito incipiente. “Trata-se de uma primeira etapa na melhoria que

acontecerá  ao  longo  do  ano”.  Gabriel  solicitou  ao  Reitor  que  coloque  em  aprovação  dos

gestores.   Marcelo  Bregagnoli  perguntou  aos  gestores  se  todos  estão  de  acordo  com  o

documento enviado. O documento foi aprovado por todos. Próximo item tratou da atualização

e  institucionalização  do  PEN  (Processo  Eletrônico  Nacional)  no  IFSULDEMINAS.  Gabriel

informou que a minuta será encaminhada ao Reitor amanhã, dezesete de dezembro de dois mil

e dezenove, todos os campi e pró-reitorias tem representação na comissão. “Foi uma longa

discussão e teve a contribuição de todos, vários problemas já foram resolvidos e agora todo o
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processo  está  pronto”  completou.  Relembrou  a  todos  sobre  a  portaria  e  que  a  partir  de

primeiro de janeiro de dois mil  e vinte não se emite documento em papel no Instituto.  Os

representantes da comissão ficaram responsáveis, desde dois mil e dezessete, por levar isso

dentro de sua unidade, treinar as pessoas, comunicar e convencer para a mudança cultural. Foi

comprovado que ainda se tem ruídos e exceções. Marcelo Bregagnoli  falou que não haverá

exceções,  os  documentos  poderão  ser  encaminhados  por  e-mail  mas  isso  não  desobriga  a

abertura  do  processo  e  envio  do  documento  através  do  SUAP.  Gabriel  falou  sobre  a

regularização do cadastro de prestadores de serviço no SUAP está inconsistente, “muita gente

que tem acesso e prestador de serviço cadastrado que já se desligaram da instituição. Será

necessário o trabalho interno de cada Pró-Reitor e Diretor na revisão, apagando o que não

deveria estar mais cadastrado.” Comunicou que será enviado um ofício com o prazo até dois de

janeiro  para  a  manutenção.  Outro  ponto  abordado  pelo  Servidor  Gabriel  Maduro  foi  a

adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; A lei passa a valer em agosto de dois mil

e vinte e há uma necessidade de adequação. Citou os perfis de operador (são as pessoas que

manipulam os dados), controlador (competem as decisões referentes ao tratamento de dados

pessoais) e o encarregado (pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal

de  comunicação  entre  o  controlador,  os  titulares  dos  dados  e  a  Autoridade  Nacional  de

Proteção  de  Dados).  No  escopo  da  lei  o  IFSULDEMINAS  se  enquadra  na  exceção  (fins

acadêmicos) nos artigos sétimo ao artigo onze se aplicam à Instituição. Gabriel Maduro citou

como exemplo  que  no artigo sétimo onde  fala  do  tratamento  de dados  pessoais  somente

poderá ser realizado observando as hipóteses citadas no documento explicando claramente

como e por quê. Na responsabilidade e ressarcimento de dados, “O controlador ou o operador

que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem

dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados

pessoais, é obrigado a repará-lo”. Gabriel falou que isso é muito pesado pois o controlador e o

operador respondem simultaneamente, ou seja, o gestor, mesmo que não tenha participado do

ilícito, responde simultaneamente. Gabriel orientou que é necessário definir instruções sobre

como o operador  tem que trabalhar  e se o operador  não cumpre a responsabilidade é do

gestor. Gabriel falou da necessidade de desenvolver um trabalho intenso no desenvolvimento

de  políticas  e  conscientizações  pois  poucas  pessoas  entendem  o  que  pode  causar  com  o

vazamento de dados. “Há necessidade de indicar quem são, na instituição, os operadores de

dados. Existem no Instituto muitos dados pessoais e ainda não se trata de maneira adequada”.

Gabriel solicitou apoio dos gestores e na conscientização  e que se tenha um controle na gestão
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dos dados para não causar dano na imagem institucional  com o vazamento ou tratamento

inadequado de informações. Gabriel propôs que seja feito um mapeamento das informações e

enfatizou que não dá mais para manter os dados dispersos, definindo quem poderá tratar esses

dados  e  quais  são  as  bases  legais  e  se  não  existir  a  base  legal,  será  necessário  colher  o

consentimento. Falou da necessidade de treinamento para os servidores além da necessidade

de ajustes nas soluções tecnológicas  reunindo as informações em um único lugar,  como já

acontece hoje com o SUAP. Marcelo Bregagnoli passou a palavra para a Professora Sindynara

que  falou  sobre  a  reformulação  da  Resolução  066/2016  (Dispõe  sobre  a  Normatização  da

Incubadora  de  Empresas  Mista  –  INCETEC  –  do  IFSULDEMINAS  ).  Sindynara  reforçou  a

importância do acompanhamento pois vai  impactar  nas ações, estruturais e de pessoal  nos

Campi. Falou ainda que a reformulação já iniciou, foi aprovada na CAPEPI dia onze de dezembro

de dois mil e dezenove. Sobre os Editais e orçamentos da PPPI/2020: comentou que no ano de

dois mil e vinte a PPPI irá descentralizar o recurso para os Campis que tiverem Stricto Sensu,

para que os próprios NIPEs (Núcleos Institucionais de Pesquisa e Extensão) fiquem responsáveis

pelo  edital.  Neste  mesmo  sentido  falou  que  os  editais  de  diária  internacional,  auxílio  na

publicação e auxílio na inscrição de eventos nacionais, editais 58, 59 e 60/2019 da PPPI também

os NIPES/GEAPES ficarão como responsáveis e a PPPI responsáveis pelas demandas da reitoria.

O outro edital que os Campi ficarão responsáveis será o de manutenção e ficou deliberado um

valor idêntico aos Campi como incentivo para este edital. Sindynara relatou ainda que todas

estas deliberações estão em conformidade com a CAPEPI, pois foi tratado na última reunião que

aconteceu no dia onze de dezembro de dois mil e dezenove e todos tiveram ciência. Sobre a

Capacitação em Gestão da Inovação (STEC/CSIRO): Professora Sindynara agradeceu o apoio dos

campi e falou que dessa capacitação, “resultou em um plano de ação que está alinhado com o

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) .” Sobre a reunião com o subsecretário, Professora

Sindynara falou que no dia vinte sete de novembro de dois mil e dezenove participou de uma

palestra  sobre  “Zoneamento  Ambiental  e  Produtivo”  e  em  seguida  de  uma  reunião  de

alinhamento.  Nesse  encontro  pode  entender  que  a  metodologia  apresentada  pode  vir  ao

encontro das atividades que o projeto “Conservador da Mantiqueira” já executa. Assim iniciou

uma conversa com o Pró-Reitor Cleber e a metodologia será apresentada para o coordenador

geral do projeto. “É como se o IFSULDEMINAS fosse capacitado para ser um multiplicador da

ideia”, completou.  No final de sua pauta, Professora Sindynara agradeceu o apoio dos Campi

nos  eventos  da  PPPI  durante  o  ano  de  dois  mil  e  dezenove.  Na  Pauta  da  Pró-Reitoria  de

Extensão,  a  Diretora  Roselei  Eleutério  falou  sobre  o  Programa  trainee que  acontecerá  em
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janeiro em parceria com a COOXUPÉ (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé), serão

seis  vagas,  duas  vagas  para  cada  campi  (Inconfidentes,  Machado  e  Muzambinho)  com

profissionais recém formados em Técnico Agrícola. Falou ainda que trata-se de um programa

piloto e que posteriormente acontecerá com outras empresas  atendendo também a outros

cursos. O programa terá duração de um ano com um salário de mil quatrocentos e noventa e

seis reais, os coordenadores de extensão já estão fazendo a seleção inicial que acontece no

campus com alunos egressos. Roselei informou que foi aprovado o TED (Termos de Execução

Descentralizada) do PNAE ( Programa Nacional de Alimentação Escolar) via CECANE ( Centro

Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar) para dois mil e vinte com o  valor de trezentos

e cinquenta e três mil reais. O valor será destinado à capacitação de servidores para cursos do

PNAE na modalidade EaD, falou que esse já é o terceiro curso do PNAE e com o encerramento

do curso será promovido um seminário com a participação dos Institutos Federais, CEFETs e as

Escolas  Técnicas  das  Universidades,  ainda  sem  data  definida.  Outro  ponto  abordado  pela

Diretora Roselei foi o Contrato de Cooperação Técnica com o Conselho Nacional das Instituições

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica  (Conif) - Embrapa (Empresa

Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária)  –  URT's  (Unidades  de Referência  Tecnológica)  Marcelo

Bregagnoli passou a palavra para o Pró-reitor de Gestão de Pessoas, Luiz Gissoni que agradeceu

a todos os diretores pelo trabalho realizado nos Provimentos das vagas que estavam pendentes;

Sobre  os  Exames  Periódicos,  informou  que  quase  a  metade  dos  servidores  realizaram  os

exames.  Para o próximo ano a contratação de exames periódicos  será feita  centralizada na

Reitoria. Outro ponto abordado pelo Servidor Gissoni foi a minuta do Edital de Licença para

Capacitação,  colocou em apreciação dos  gestores e comunicou que depois que passar pelo

Colégio de Dirigentes será publicado até a próxima sexta, dia vinte de dezembro; Professor João

Paulo disse que na parte dos critérios onde além da Chefia imediata, sugeriu que os demais do

setor deem um aval  ou um aceite que vai assumir o compromisso de atuar na ausência do

servidor em capacitação.  Todos concordaram com a sugestão.  Professor João Paulo sugeriu

também no item  II   “Servidores Docentes – Deverão ter  a devida autorização de todas as

chefias, inclusive do dirigente máximo da unidade e a autorização dos colegiados de curso do

qual faz parte, registrada em ata. Na ata também deverão ser informados, no mínimo, dois

docentes  que  irão  assumir  as  aulas  e  as  atividades  de  pesquisa  e  extensão.  Deverão  ser

apresentados  ainda:  nada  consta  da  Diretoria  de  Desenvolvimento  Educacional  (planos  e

relatórios da normativa em dia) e nada consta da Secretaria do campus (diários atualizados e

entregues).” Perguntou sobre esse trecho, no caso dos professores da área propedêutica, onde
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só tem um docente em cada área, “quem vai assumir a aula dele?” Professor João Paulo falou

que corre o risco de favorecer a área técnica e a área específica ficar de fora. Professor Marcelo

sugeriu trocar o termo “dois docentes” por “um titular e um suplente”. Professor João Paulo

apontou também no artigo oitavo,  na  carga  horária  mínima consta  sessenta  horas  por  um

período de quinze dias e na tabela consta 65 horas. Professor João Paulo citou também no

critério de desempate, onde fala que “o servidor com maior pontuação no critério Fiscalização

de contratos”, citou que em alguns casos o servidor não pode ser fiscal de contratos e nesse

critério  ele poderá sair  em desvantagem, citou também no item 3º “o servidor  com maior

pontuação  no  critério  Conselhos,  colegiados,  câmaras  ou  similares”,  sugeriu  a  retirada  da

palavra “similares”. No artigo dezenove item dez: “Da Efetivação da Licença para Capacitação no

item dez - Pedido de exoneração do cargo em comissão ou dispensa da função de confiança,

nos casos do §1º do art. 18 do Decreto nº 9.991, de 2019;” sugeriu que fosse colocado esse

item  no  início  do  edital  como  requisito  pois  o  servidor  já  ciente  desses  termos,  se  não

enquadrar, não precisar analisar o resto do edital.  No artigo 26º -  “Estará automaticamente

desclassificado do edital o servidor inscrito que não fizer jus à licença para capacitação, seja por

não ter obtido ainda um quinquênio de efetivo exercício ou por qualquer outro motivo que o

impeça de ter direito à licença”, Professor João Paulo questionou qual seria esse “outro motivo”.

Gissoni  respondeu  que  vai  depender  da  análise  de  cada  caso.  Falou  também  sobre  o

cronograma que coincidiu com o período de férias. Professor Marcelo falou que o interesse é do

servidor  e ele tem que acompanhar, mesmo estando em período de férias.  Luiz Gissoni falou

que  após  a  análise  do  documento  pelo  Colégio  de  Dirigentes   ele  ainda  passará  pela  CIS

(Comissão Interna de Supervisão) e  CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente) Professor

Thiago sugeriu a possibilidade dentro do SUAP, a criação de uma planilha consolidada de quem

entregou na data correta e quem atrasou a entrega dos diários e esse relatório serviria como

pontuação. Gabriel  Maduro comentou que vai  analisar a questão e buscar uma maneira de

atender.  Marcelo Bregagnoli  sugeriu que o “nada consta” com relação ao cumprimento dos

prazos na entrega dos diários seja emitido pelos CGEs (Coordenadores Gerais de Ensino). Sobre

a homenagem aos aposentados, Luiz Gissoni agradeceu aos dirigentes pelo apoio, sobretudo no

fornecimento dos itens para o lanche e sugeriu que nos próximos eventos dos aposentados os

Diretores  prestigiem o evento como forma de agradecimento ao servidor  que se aposenta.

Professor  Marcelo  falou  sobre  as  licenças  médicas  dos  servidores,  salientou  que  há  uma

necessidade de análise mais criteriosa.  Comentou que em visita a um servidor que está de

licença e não se movimenta na cama, e apesar do estado em que se encontrava, demonstrou
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preocupação com os seus alunos e o fechamento das notas. Falou também de há casos em que

o servidor  apresenta  atestado de seis  meses  e nem se  preocupa com a comprometimento

institucional. Citou que já aconteceu em alguns casos a aposentadoria por incapacidade onde o

salário foi proporcional aos dias de trabalho e citou o caso de uma outra instituição onde um

docente que se aposentou por incapacidade recebendo salário mínimo. Marcelo Bregagnoli

solicitou  ao  Luiz  Gissoni  que  seja  feito  um  maior  controle  através  do  SIASS  (Subsistema

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal) evitando afastamentos sem necessidade que

prejudicam a Instituição. Passando para as pautas da Pró-Reitoria de Ensino, Professor Marcelo

Bregagnoli passou a palavra ao Diretor da DAE (Diretoria de Assuntos Estudantis) o Servidor

Lindolfo Ribeiro da Silva Júnior,  que fez a apresentação dos números do vestibular  e falou

também sobre ações para oportunizar preenchimento de vagas ociosas. Lindolfo falou sobre o

levantamento feito no vestibular para saber quais os cursos não tinham conseguido pelo menos

um candidato/vaga por curso. Falou que atualmente a instituição tem duas formas de ingresso:

oitenta por cento via processo seletivo próprio com nota do ENEM e vinte por cento via SISU.

Lindolfo   falou  sobre  a  primeira  ação  realizada  que  foi  a  reabertura  das  inscrições  para  o

Processo Seletivo dos Cursos Superiores -  Notas do ENEM. Sobre os  resultados esperados:

Aumento no número de inscrições e de inscritos pagantes fez a apresentação dos números.

Lindolfo falou ainda que em uma segunda ação, os cursos com baixa procura serão utilizados os

candidatos do SISU para ocupação das vagas remanescentes A terceira ação proposta seria a

Lista de interesse como segunda opção de curso. Verificando a ocupação de vagas na listagem

de interessados em 2ª opção. A quarta ação seria com o Curso Pedagogia EAD e disse que

algumas ações seriam definidas junto ao Colégio de Dirigentes. Falou que a aplicação da prova

constará de uma proposta de redação e abertura de Edital para Inscrições no Processo Seletivo

para vagas remanescentes, a partir de 13 de janeiro com a prova em 01 de fevereiro. Sobre a

correção  das  redações  e  início  do  período  de  matrículas,  será  elaborado  um  cronograma.

Lindolfo apresentou ainda como propostas: A definição de critérios para aplicação de prova dos

cursos com baixa procura. Cursos com relação candidato x vaga abaixo de 1,25. Falou ainda que

serão definidas as datas para abertura de processo seletivo para vagas remanescentes e na

última baixa que for dada, será lançado o quantitativo de vagas que sobrarem no Edital de Prova

simplificada  (apenas  redação).  Como  Ação  Futura,  Lindolfo  sugeriu  que  a  Proposta  de

quantitativos para os editais 2021/1 seja 50% das vagas com entrada pela nota do ENEM através

de Processo Próprio com inscrição gratuita; 30% das vagas com entrada por processo seletivo

próprio com Inscrição paga; 20% das vagas com entrada via SISU - Inscrição no Sistema do SISU.
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Lindolfo falou que a proposta futura poderá ser discutida posteriormente e se prontificou a

enviar aos Dirigentes o arquivo apresentado na Reunião. Outro ponto abordado pelo Servidor

Lindolfo  foi  sobre  a  reunião  aconteceu  no  Campus  Machado  com  a  Comissão

Heteroidentificação. Explicou que o objetivo da comissão é a identificação dos candidatos que

se auto declaram pretos e pardos e obrigatoriamente têm que passar pela comissão para um

parecer. Comentou ainda que a pesquisa exigida no projeto de contração de AEE (Atendimento

Educacional Especializado) está sendo elaborada pela DAE e será encaminhada para o reitor

para uma análise e posteriormente aos gestores; Terminada a pauta, o Reitor Professor Marcelo

Bregagnoli  agradeceu  a  presença  de  todos  e  declarou  encerrada  a  Reunião  do  Colégio  de

Dirigentes  as  dezoito  horas  e  doze  minutos.  Eu,  __________________________Iracy  Renno

Moreira de Lima, lavrei a presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso

Alegre, dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove. 

Marcelo Bregagnoli _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Roselei Eleutério _______________________________

Francisco Vitor de Paula _______________________________

Gabriel Maduro Marcondes Pereira _______________________________

Márcia Rodrigues Machado _______________________________

Honório José de Morais Neto _______________________________

João Olympio de Araújo Neto _______________________________

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________

João Paulo Rezende _______________________________

Luiz Ricardo de Moura Gissoni _______________________________

Luciano Pereira Carvalho ______________________________

Mariana Felicetti Rezende _______________________________

Renato Aparecido de Souza _______________________________

Sindynara Ferreira _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________
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