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Ata da 1Ata da 12020ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal deª Reunião do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS,Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS,
realizada em realizada em dezdezoitooito de janeiro de 2022. de janeiro de 2022.

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, de forma virtual sob a

presidência do reitor Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima vigésima reunião do Colégio de

Dirigentes, estando presentes : Camilo Antônio de Assis Barbosa, Aline Manke Nachtigall, Fernanda Lasneaux Pereir a

Ribeiro, Giovane José da Silva, Honório José de Morais Neto, João Olympio de Araújo Neto , João Paulo de Tole do

Gomes, Luiz Flávio Reis Fernandes, Mariana Felice  Rezende, Pedro Henrique Mendonça dos Santos, Ramon

Gustavo Teodoro Marques da Silva, Renato Aparecido de Souza, Cleber Ávila Barbosa, Luis Adriano Batista, Thiago de

Sousa Santos. A pauta foi enviada antecipadamente por e-mail sendo: Pauta da 120ª Reunião do Colégio de

Dirigentes - 31ª WebConferência: 1. PALAVRAS DO PRESIDENTE; 1.1 - Minuta do Regulamento do processo de

consulta direta à comunidade para os cargos de Reitor e Diretores Gerais do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Sul de Minas Gerais Mandado 2022-2026; 1.2 - Orçamento de contratação de pessoal; 1.3 – Informes.

2.PROGEP: 2.1 - Concursos 2022; 2.2 – Informes. 3. PROEN: 3.1 - Retorno das A vidades Acadêmicas Presenciais; 4.

PROAD: 4.1- Inventário de Bens Imóveis. 5. EXPEDIENTES. Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença virtual

de todos e iniciou a reunião desejando a todos um ano de dois mil e vinte dois mais ameno e com plena saúde para

todos. Comentou que, com o advento da vacina, apesar da nova variante ômicron e o número elevado de

contaminados, tem a plena confiança que a taxa de mortalidade será a mínima possível e essa é a esperança de

todos. Professor Marcelo disse que o ano de dois mil e vinte e dois será um ano de fechamento da gestão e de

entregas. Comentou que como servidor con nuará na ins tuição com muita força, pois uma vez que se passa pela

gestão, se torna eternamente responsável pelo que foi construído e todos que passaram independente de estar na

gestão ou não assumem esse papel de aconselhador. Comentou que no ano passado a ins tuição não teve a mesma

disponibilidade orçamentária que dois mil e vinte e dos 6,6 milhões que viriam como extra orçamentário só foi

efe vado algo em torno de dois milhões, e desse valor,  quinhentos mil foi direcionado para Tecnologia da

Informação. Comentou ainda que a tendência é que a ins tuição, após a vinda do orçamento, vai ter a liberação

primeiramente de um dezoito avos como acontece todos os anos. Professor Marcelo comentou que dada a Emenda

Cons tucional noventa e cinco a ins tuição está sen ndo os efeitos do teto de gastos e a situação será bastante

crí ca e citou o exemplo da Assistência Estudan l onde se nham várias ações em anos anteriores e este ano só

conseguirá fazer o básico com auxílios em atendimentos pontuais. Agradeceu aos gestores pelo apoio nos empenhos

e na inscrição de restos a pagar (jus ficados e sempre a luz do Tribunal de Contas da União)  que no momento

ajudará a ins tuição, por pelo menos, dois a três meses uma vez que o orçamento será limitado. Comentou sobre o

impacto da liberação financeira de emendas parlamentares e citou que no Projeto Capacita Sul de Minas está  com

atraso nos pagamentos. Professor Marcelo deixou o alerta para que o planejamento esteja condizente com as metas

e obje vos da ins tuição e atendendo sobretudo aquilo que a ins tuição tem de mais importante que é o estudante

além do atendimento à sociedade. Professor Marcelo disse ainda que é preciso estar com os processos mapeados e

com o planejamento através de ações síncronas e atuando conjuntamente pois está comprovado que, quando o

IFSULDEMINAS atua conjuntamente ele se fortalece. Professor Marcelo comentou sobre as homenagens que serão

feitas pelo Conselho Superior. A comissão do CONSUP já foi formada com os três membros que fa rão a avaliação dos

homenageados que serão indicados pelos diretores. Informou ainda que a secretaria do Conselho  Superior

disponibilizará um formulário através do “ google forms” para o registro da indicação. Lembrou ainda que, conforme



descreve a Resolução 043/2016 (Dispõe sobre a Criação e Concessão de Títulos Honoríficos ), o indicado deverá ser

aquele que teve uma ação diferenciada para com a ins tuição com critérios de atendimento, envolvimento ou

parcerias que a comissão fará a análise. Sobre o o cio que foi enviado para a SETEC (conforme foi comentado na

úl ma reunião do Colégio de Dirigentes) solicitando as Funções Comissionadas de Coordenações de Cursos (FCCs)

que faltam e as Funções Gra ficadas (FGs) dos Núcleos de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNEs)

para que sejam feitas as distribuições, a justificativa era que um decreto impossibilitava o envio e agora com o fim do

decreto que aconteceu no final do ano passado  pode ser que aconteça essa possibilidade. O o cio foi encaminhado

ontem dia 17 de janeiro e a ins tuição aguarda a resposta do secretário e o atendimento e salientou que foi usado

como jus fica va no pedido os indicadores ins tucionais. No próximo item de pauta: 1.1 - Minuta do Regulamento1.1 - Minuta do Regulamento

do processo de consulta direta à comunidade para os cargos de Reitor e Diretores Gerais do Ins tuto Federal dedo processo de consulta direta à comunidade para os cargos de Reitor e Diretores Gerais do Ins tuto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Mandado 2022-2026. Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais Mandado 2022-2026. Professor Marcelo Bregagnoli explicou

que a minuta é construída no Colégio de Dirigentes e encaminhada diretamente para o Conselho Superior. A próxima

Reunião do CONSUP já está agendada para o dia primeiro de fevereiro. A minuta encaminhada na pauta é uma cópia

do regimento do processo eleitoral passado onde foram atualizadas e adequadas algumas questões. Comentou ainda

que tinha a percepção de que a eleição poderia acontecer de modo remoto, mas infelizmente não tem como fazer de

forma eletrônica via SUAP e com as garan as que se tem que ter em um processo eleitoral. Professor Marcelo

colocou a minuta para a apreciação dos gestores. Informou que foi aberto um processo no SUAP, onde foi

disponibilizada a minuta e depois o processo será encaminhado para o CONSUP. Professor Luiz Flávio disse que sua

dúvida é com relação a formação da Comissão Local. Ques onou se na unidade onde o diretor é candidato à

reeleição é o próprio diretor que nomeia ou é a Comissão Central. Professor Marcelo disse que na minuta consta que

é de livre indicação entre os pares e não há indicação direta do diretor. Professor Cleber frisou que na minuta o

CONSUP indica a comissão central que é responsável pela eleição das demais comissões. Professor Renato comentou

sobre o Capítulo sexto onde fala da Campanha, no “item VII - atentar contra a honra dos concorrentes” e sugeriu que

seja inserida a palavra “Fake News” no sen do de inibir o uso de informações falsas em redes sociais e todos

concordaram. Aline ques onou quando na minuta é falado sobre o plano de trabalho em duas laudas existe alguma

padronização quanto ao po e ao tamanho da fonte? Professor Marcelo respondeu que fica a critério do candidato.

Luiz Adriano disse que é preciso explicar melhor na minuta a questão do pró-tempore. A sugestão foi acatada e será

melhor estra ficada. Fernanda sugeriu que no ar go sexto inciso dois seja suprimida a palavra suplente pois haverá

somente membros titulares. Professor Marcelo agradeceu pela observação. Não havendo mais observação, Professor

Marcelo comunicou que o documento será encaminhado via processo no SUAP ao Conselho Superior e agradeceu

pelas contribuições. No próximo item de pauta orçamento de contratação de pessoalorçamento de contratação de pessoal, Professor Marcelo comentou

que o nivelamento e balizamento está acontecendo em toda a Rede Federal, e com a emenda cons tucional noventa

e cindo, foi criado um teto de uso dos recursos públicos (teto de gastos). Uma limitação de gastos de orçamento foi

colocado para a contratação de pessoal e disse que atualmente a suplementação dos gastos para cobrir a folha de

pagamento está em torno de dez milhões de reais. Explicou os mo vos desse deficit em folha dizendo que a grande

maioria dos docentes da ins tuição não são dedicação exclusiva e como houve a concessão a todos os docentes, isso

consumiu o “banco” além dos subs tutos e vacâncias que são atendid os prontamente. Professor Marcelo alertou a

todos que permanecerão na gestão que o uso do banco será cada vez mais monitorado. Explicou que as análises

ins tucionais sobretudo para Professores Subs tutos é para jus ficativas junto ao TCU em possíveis auditorias.

Professor Marcelo alertou que nas unidades que tenham vaga em aberto seja feito um esforço para ocupação da

vaga através da redistribuição ou remoção para não correr o risco de perder a vaga. Professor Thiago Sou sa disse que

recebeu alguns pedidos para a abertura de concurso para cinco docentes e dois técnicos administra vos e desde o

ano passado vem solicitando o orçamento de empresas especializadas para a realização do concurso. Comentou que

o custo é muito alto para a ins tuição e os prazos estendidos também por conta do período eleitoral e solicitou que

os diretores conversem nas áreas para conseguir mais agilidade e ser efe vo a redistribuição seria a melhor opção.

Professor João Paulo perguntou se seria viável fazer aproveitamento de concursos de outras ins tuições. Professor

Thiago Sousa comentou que tem um acordão do TCU que impede que a instituição faça aproveitamento de concurso.

No próximo item de pauta, Professor Marcelo comentou que a fase presencial da  OBA OBAPP de 2021 de 2021 será realizada em

2022 no Ins tuto Federal do Espírito Santo no Campus Alegre e colocou em aprovação o projeto (10ª fase presencial

que acontecerá em Alegre/ES). Professor Marcelo fez o convite para que se tenha pelo menos uma equipe de cada

campi (Inconfidentes, Machado e Muzambinho) para a par cipação na fase presencial. Professor Marcelo agradeceu

ao Campus Inconfidentes que fará também a aplicação de uma prova no evento. Comentou que o evento é de

amplitude nacional e este ano teve muitos alunos que se classificaram na fase final da rede pública estadual e

municipal. Professora Sindynara agradeceu o apoio dos Campi na liberação do pessoal, indicação das equipes e



emprés mo de equipamentos e materiais. Passando para as pautas da PROGEP 2.1 - Concursos 2022PROGEP 2.1 - Concursos 2022; Professor

Thiago disse que já está em reunião com a PROAD para os alinhamentos e frisou que na possibilidade de

redistribuição as unidades solicitem para que o trâmite seja mais ágil. Nos iinformesnformes, Professor Thiago Sousa

comunicou que será retomado os encontros com as equipes de Gestão de Pessoas nas unidades para a construção

de um planejamento estratégico para a gestão de pessoas na ins tuição. Professor Marcelo agradeceu ao Professor

Thiago Sousa e passou a palavra para o Professor Giovane que apresentou as pautas da PROEN. Sobre o rretorno dasetorno das

A vidades Acadêmicas PresenciaisA vidades Acadêmicas Presenciais, Professor Giovane perguntou se há alguma dúvida sobre a Instrução Norma va

que foi deliberada no Colégio de Dirigentes e compar lhada com os gestores após as reuniões com os DDEs e CGEs .

Comentou ainda que na úl ma reunião com os DDEs que aconteceu na semana passada onde foi considerado o

despacho do Ministro (que aconteceu no dia trinta de dezembro proibindo as ins tuições e autarquias federais de

exigir a vacina). O Ministro do STF, Ricardo Lewandowski suspendeu o despacho, dando autonomia para as

ins tuições, o que deverá ser analisado pelo pleno do STF. Professor Giovane comentou que, no que tange a

vacinação dos estudantes, dos CGEs e DDEs de todas as unidades apenas dois foram a favor e o restante contra.

Comentou que o grupo teme as questões prá cas e as dificuldades que causam para a ins tuição com as

judicializações. Comentou ainda que no ponto de vista epidemiológico é que tanto os vacinados como os não

vacinados contraem o vírus e também se infectam. “Vacina ou não vacina no ponto de vista sanitário tanto faz, o que

existe é que o indivíduo que não tomou a vacina pode ter consequências mais graves e sobrecarregar o sistema de

Saúde”. O encaminhamento sugerido nas reuniões é fazer a educação a cerca da vacina e não exigir e citou o

exemplo como a criação de um termo alertando quanto ao crédito da vacina e o aluno ou o responsável que não

quer vacinar assina o termo. O segundo argumento seria o jurídico, existe um parecer da procuradoria dizendo que

não se pode exigir. O terceiro argumento trata-se das questões é cas se o filho do servidor está estudando em

escola pública ou par cular onde não se exigem a vacina, não tem como exigir dos filhos dos outros. Professor

Marcelo citou a Resolução do IFSULDEMINAS 133/2021 (Dispõe sobre a aprovação das diretrizes para retomada

gradual das a vidades le vas presenciais nos cursos técnicos e superiores do IFSULDEMINAS ) onde está claro a

responsabilidade das unidades quanto aos aspectos operacionais. Professor Renato comentou que todas as decisões

foram pautadas em prol da ciência e essa é a mensagem que o IFSULDEMINAS emanou para a sociedade. Caso fosse

adotado o passaporte vacinal em 2022, a ins tuição deverá ter um subsídio cien fico para cobrar o passaporte

vacinal. Comentou ainda que, falar que a vacina é importante é fundamental e já está sendo feito. Citou um estudo

do Butantã que fala que a cobertura vacinal se ins tui quando há mais de setenta por cento de pessoas vacinas. O

índice de vacinação no Campus Muzambinho está em torno de noventa por cento de vacinados entre professores e

alunos, portanto já está ins tuída a perspectiva de cobertura vacinal e não faz sen do cobrar uma situação que em

tese já está estabelecida. Professor Marcelo pontuou que, seguindo os mesmos princípios apontados pelos DDEs de

forma sensata e disse que a Instrução norma va compar lhada com os gestores é complementar à Resolução 133

que é o instrumento para operacionalizar e ficou deliberado pela não exigência do comprovante vacinal. Professor

Marcelo agradeceu ao Professor Giovane e passou a palavra para o Honório que apresentou as pautas da Proad.

Sobre o Inventário de Bens ImóveisInventário de Bens Imóveis Honório solicitou que seja enviada a indicação dos nomes até a próxima semana

para que seja composta a comissão e dar início aos trabalhos. A sugestão é que sejam três pessoas por unidade e

uma delas do setor de contabilidade para facilitar os cadastros. Com relação aos restos a pagar citado pelo reitor no

início da reunião, Honório apresentou o resumo dos valores do orçamento que será cancelado automa camente em

dezembro de 2022, algo em torno de 7 milhões, o que está sendo jus ficado em um primeiro momento até final de

julho, mas sempre existe o risco de não ser aceito. “ Todo o histórico será repassado em uma reunião com os

diretores de administração e planejamento para uma melhor explanação”. Professor Marcelo sugeriu, observando o

quadro epidemiológico da pandemia, uma próxima reunião do Colégio de Dirigentes possivelmente de forma

presencial em Inconfidentes. Todos concordaram. Professor João Paulo comentou sobre a pauta do Calendário

Acadêmico do Campus Passos que passará na próxima reunião do Conselho Superior. Solicitou um ajuste do arquivo

alterando a data da renovação de matrículas e a colação de grau. Todos os gestores concordaram. A Chefe de

Gabinete, Pâmela Hélia de Oliveira, instruiu que o processo SUAP que está no C ONSUP será devolvido para o Campus

para que seja feita a alteração do arquivo. Professora Sindynara compar lhou com os gestores o resumo da reunião

do Colégio de Dirigentes. 1. REITOR: Desejou um ano de realizações para todos, o que culmina com o fechamento de

gestão. Fechamento do ano de 2021 foi muito diferente do ano de 2020 - efe vado aproximadamente 2 milhões. Em

uma análise, a tendência é que se acentue esta questão orçamentária. Um exemplo interno, é a Assistência

Estudan l, que nha uma planilha bastante vasta, mas com a emenda cons tucional aprovada, será bem restrito.

Comissão para homenageados no Conselho Superior – seguindo a Resolução vigente. Iracy irá compar lhar no drive

um documento para as devidas indicações. O cio foi enviado à SETEC solicitando as FCCs que faltam e as FGs dos
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