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Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, sob a presidência do reitor,
professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima vigésima sexta reunião do Colégio de Dirigentes, a reunião
aconteceu presencialmente no auditório da Reitoria, e contou com a par cipação dos membros do Colégio de
Dirigentes: Alexandre Fieno da Silva, Carlos Gabriel Peso , Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Cleber Ávila
Barbosa, Cris na Lúcia Janini Lopes, Francisco Vítor de Paula, Honório José de Morais Neto, João Olympio de
Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Luiz Flávio Reis Fernandes, Márcia Rodrigues Machado, Pedro Henrique
Mendonça dos Santos, Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva, Renato Aparecido de Souza, Luis Adriano
Ba sta e Thiago de Sousa Santos. Par ciparam também como convidados os Diretores eleitos dos campi:
Professora Aline Manke Nach gall, Professor Juliano de Souza Caliari, Professor Mateus dos Santos, Professor
Rafael Felipe Coelho Neves e Professor Alexandre Fieno além do Professor Giovane José da Silva, Professora
Sidynara Ferreira e a Diretora do Campus Pouso Alegre e a Professora Mariana Felice . A pauta foi enviada
antecipadamente por e-mail sendo: 1. PALAVRAS DO REITOR; 1.1 Aprovação da Ata nº 126; 2.PROEX: 2.1 Parceria
UFLA e IFSULDEMINAS; 2.2 Jif's local; 2.3 Expedição IFSULDEMINAS; 2.4 Residência Agrícola. 3. DTI: 3.1 Unificação
das Tis.; 3.2 Melhoria do processo de gestão de usuários no SUAP; 3.3 Alinhamento sobe Sistema de restaurantes
estudan s; 3.4 Cota de armazenamento no Google Drive. 4.PPPI: 4.1 Edital H2 verde; 4.2 Pesquisa com dados de
servidores ou ins tucionais; 4.3 Trilhas de Futuro. 5. PROGEP: 5.1 Concurso; 5.2 Alterações referente ao Plano de
Desenvolvimento de Pessoal (PDP); 5.3 Homologação de frequências; 5.4 Informes. 6. ASCOM: 6.1 Relatório de
Redes Sociais; 6.2 Informes. 7. DDI: 7.1 Gestão de resíduos / Greenmetric. 8. PROEN: 8.1 Sistema Re-Saber; 8.2
Calendários Acadêmicos 2023; 8.3 Qualifica+ - I nerário da Formação Técnica e Profissional; 8.4 Nota Técnica CNE
- Licenciatura em Pedagogia; 8.5 Trilhas do Futuro – educadores. 9.PROAD: 9.1 Nova lei de licitação. 10.
EXPEDIENTES. Professor Marcelo Bregagnoli começou a reunião agradecendo a presença de todos e comentou que
provavelmente seja a úl ma reunião do Colégio de Dirigentes da sua gestão. Professor Marcelo comentou que o
processo da nomeação do Professor Cleber foi para a Casa Civil no dia primeiro de agosto e até o dia quinze
acontecerá a publicação do decreto para posteriormente acontecer a nomeação dos novos diretores e as
reconduções. Professor Marcelo agradeceu pelos úl mos oito anos no qual esteve à frente do IFSULDEMINAS
como reitor e aos companheiros e companheiras que trabalharam com ele na gestão. Comentou que o Professor
Cleber já está fazendo o indica vo da sua equipe. Agradeceu ao Professor Giovane, Professora Sindynara, Gabriel
Peso , Professor João Paulo, Professora Mariana, Professor Thiago Caproni e ao Professor Carlos Henrique que
deixam a equipe de gestão mas con nuam trabalhando pela ins tuição. Professora Mariana Felice  agradeceu e
comentou que foram muitos desafios no Campus Pouso Alegre e que deu o seu melhor e espera que o Professor
Cleber e os novos diretores consigam desenvolver um trabalho bem bacana pensando sempre no aluno e na
comunidade. Professor Marcelo agradeceu a Professora Mariana e disse que sua fala é muito importante,
principalmente quando fala em pensar no aluno e na comunidade o que é o “Compliance” da ins tuição que atua
no atendimento ao estudante e a sociedade. Professor Marcelo registrou que a Professora Mariana foi a primeira
diretora eleita do IFSULDEMINAS. Professora Sindynara agradeceu aos gestores, a equipe da PPPI e em especial ao
Professor Marcelo Bregagnoli. Professor Marcelo disse que a Professora Sindynara criou um elo importante com a
OBAP. Comentou ainda que o trabalho da equipe de gestão foram bem intensos e com resultados. Comentou
sobre o caderno de entregas e que nele transparece o trabalho dessa gestão para a sociedade. Professor Giovane
agradeceu ao convite do Professor Marcelo para compor sua equipe de gestão nos úl mos sete anos e que sempre
pode contar com seu apoio, mesmo nos momentos mais di ceis. Comentou que desde o primeiro momento foi
colocado o propósito para a Diretoria de EaD e mesmo nos momentos polí cos que jogaram contra, sempre houve
o seu apoio ao propósito inicial. Na Pró-reitoria de Ensino também houve esse apoio tanto do Professor Marcelo
quanto do Colégio de Dirigentes. Comentou sobre o enfrentamento do momento de pandemia onde a ins tuição
se sobressaiu e se colocou a disposição para con nuar contribuindo para o crescimento ins tucional. Professor



Giovane agradeceu também a equipe da PROEN e em especial ao Evandro Moreira da Silva, Maria Inês de Almeida
Pelegrini, Márcia Rodrigues Machado e ao Lindolfo Ribeiro da Silva Júnior que contribuíram com o trabalho
sempre acima da média e sem eles não se teria chegado a lugar algum. Comentou que “sai da PROEN com muito
orgulho e com boas lembranças e que os indicadores, que foram os propósitos colocados pelo reitor, falam por si
só dos resultados do trabalho”. Professor Marcelo Bregagnoli frisou o trabalho do Professor Giovane no momento
da pandemia que foi desafiador e que em nenhum momento o estudante ou a comunidade foi esquecida. Disse
ainda que, a forma como o Professor Giovane liderou o grupo, o ensino sempre foi o obje vo central e com um
olhar diferenciado no dia a dia e agradeceu pelo seu trabalho e da equipe da PROEN. Gabriel Peso  agradeceu ao
Professor Marcelo pela confiança em seu trabalho. Comentou que os desafios foram intensos, principalmente por
ser ano eleitoral além de questões que estavam travadas na SECOM e que foram resolvidas. Agradeceu o apoio do
Colégio de Dirigentes e da equipe de trabalho da ASCOM que foram fundamentais. Comentou que na reunião de
hoje fará a apresentação do trabalho que foi desenvolvido com relação as redes sociais. Professor Marcelo
agradeceu ao Gabriel Peso  pela sua liderança e que muita gente ficou sa sfeito com sua atuação na ASCOM.
“Ficou evidente que o IFSULDEMINAS está sempre um passo a frente com relação à comunicação”. Professor João
Paulo agradeceu ao Colégio de Dirigentes e em especial ao Professor Marcelo que confiou no seu trabalho desde o
início. “Foram oito anos de gestão e nesse período trabalhar com todos foi excelente e o aprendizado será levado
para o resto da vida”. Comentou sobre os desafios do trabalho remoto na pandemia e na retomada das a vidades
presenciais que não foi fácil mas a ins tuição conseguiu avançar. Desejou sucesso aos novos gestores e se colocou
à disposição. Professor Marcelo citou o trabalho diferenciado do Professor João Paulo que no início a unidade tinha
117 matrículas em quatro cursos técnicos e que hoje entrega um Campus Passos estruturado e com uma forma de
interação com a sociedade diferenciada. Comentou que o Professor João Paulo par cipa também da ação
ins tucional com as TVs Box. Professor Carlos Henrique agradeceu o apoio da reitoria ao Campus Machado o que
possibilitou o crescimento e a expansão proporcionando o desenvolvimento do aluno e da população. Agradeceu
ao Professor Marcelo pela parceria e pela amizade. Agradeceu ao Colégio de Dirigentes e comentou que “as
discussões que aconteceram nos úl mos anos foram trabalhadas de forma inteligente, dinâmica e com muita
clareza”. Comentou que a Professora Aline está na gestão a dez anos e que a gestão do Campus Machado será
entregue em ó mas mãos e se colocou à disposição. Professor Carlos disse que con nuará par cipando da gestão,
agora na Reitoria com o Professor Cleber, trabalhando da melhor forma possível e cada vez mais elevando o nome
do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo agradeceu o apoio do Professor Carlos e comentou que “o Campus Machado
faz parte do tripé de formação da ins tuição e sempre pode contar com o campus e com o Professor Carlos
Reinato em diversas ações da reitoria”. Comentou sobre a importância da representa vidade da mulher dentro do
Colégio de Dirigentes e como foi comentado pela Professora Mariana e pela Professora Sindynara isso é bem
emblemá co e mais do que falar, exercer a diversidade é fundamental. Professor Marcelo solicitou que o Luis
Adriano estenda os agradecimentos ao Professor Thiago Caproni e desejou sucesso ao Professor Rafael e que o
sucesso do Campus Poços de Caldas é o sucesso do IFSULDEMINAS. “A integração com as unidades faz com que o
Colégio de Dirigentes do IFSULDEMINAS seja diferente e caminhando todos juntos torna a ins tuição mais forte”.
Professor Marcelo agradeceu a presença do Professor Giovane, da Professora Sindynara e da Professora Mariana e
nesse momento se re raram da reunião. Professor Marcelo comentou sobre a parceria com a Receita Federal e
disse que o IFSULDEMINAS está sendo contemplado em diversas ações, pois tem apresentado um ó mo trabalho.
O Programa IF Reverso coordenado pelo Professor Ramon abriu um horizonte muito grande para a ins tuição com
o obje vo principal que é o atendimento aos municípios onde o IFSULDEMINAS tenham polo EaD. Professor
Marcelo disse que a Receita Federal também está disponibilizando cursos em uma ação denominada “Núcleo de
Apoio Contábil e Fiscal (NAF)” que é um projeto da Receita Federal desenvolvido em parceria com Ins tuições de
Ensino Superior, uma na área Contábil e uma na área de Comércio Exterior além da assessoria em cursos de
Formação Inicial e Con nuada. A primeira reunião aconteceu para a apresentação dos trabalhos. Comentou que o
de comércio Exterior é bem interessante para a ins tuição pois pode ser feita via empresa juniores ou
encubadoras. Comentou que será bem interessante para a ins tuição, por exemplo, para as instruções e
assessoramento na exportação do café apoiados pelo IFSULDEMINAS. Professor Marcelo comentou que a adesão é
por CNPJ e que precisa da resposta das unidades que queiram aderir até amanhã, sexta feira, dia 5 de agosto. As
capacitações seriam ministradas para todos da ins tuição e especialmente aos estudantes na área de
administração ou empreendedorismo. A Chefe de Gabinete, Pâmela Hélia de Oliveira se pron ficou a encaminhar
as informações para os gestores com a programação das reuniões e posteriormente aguardará a manifestação do
diretor do campus. Professor Marcelo comentou sobre a adesão ao Programa de Gestão Estratégica e
Transformação do Estado (TransformaGov) que é um sistema do governo, visando a questão da integridade,
transparência e a o mização de recursos pois economiza muito principalmente o trabalho da TI. O Sistema
disponibiliza setenta e cinco ferramentas e a ins tuição solicitou a adesão. Professor Marcelo disse que a
ins tuição recebeu da Receita Federal uma carreta ano 2019 que ficará em uma das unidades e poderá ser usada
em transportes de maquinários ou insumos para as unidades. Professor Marcelo convidou os gestores para a 11ª
edição presencial da OBAP que acontecerá nos dias 7 a 10 de setembro em Jundiaí e informou que já está
confirmada a presença do Diretor da Rede e o Ministro da Ciência e Tecnologia e aguarda a confirmação do
Ministro da Educação e do Secretário da SETEC. Professor Marcelo comentou sobre a ação com Moçambique que
é um projeto que o IFSULDEMINAS está a frente e conta com recurso totalmente externo mas abrindo
possibilidades para a ins tuição. Trata-se da implantação do Centro de Educação Profissional em Moçambique e
com isso puxando várias ações e possibilidades para o IFSULDEMINAS. Professor Marcelo comentou sobre a
possibilidade de uma emenda parlamentar com a possibilidade de um milhão para cada unidade e que será através



de projetos na área de sustentabilidade via emenda de relator. Falou sobre a implantação de Estação de
Tratamento de Esgoto (ETE) e agradeceu a Professora Cris na que encaminhou os projetos. Professor Marcelo
antecipou o item de pauta da ASCOM: 6.1 Relatório de Redes Sociais e passou a palavra para o Servidor Gabriel
Peso  que apresentou o item de pauta. Gabriel disse que as redes sociais sempre foi um gargalo para a ASCOM
pela falta de pessoal e hoje o trabalho de estrategista de redes sociais está sendo realizado por um colaborador
terceirizado. Comentou sobre a importância das redes sociais onde o Brasil é o terceiro país que mais usa as redes
sociais no mundo, e que por conta da pandemia houve o aumento no número de acessos e na criação de novos
perfis. Para a ins tuição há um aumento de visibilidade na divulgação de oportunidades, principalmente no
momento de cortes de orçamento. “Quando se passa a trabalhar mais com redes sociais a ins tuição consegue
fazer a divulgação de forma gratuita além de chegar a um maior número de pessoas. An gamente a pessoa para
entrar em contato era através de ligação, e-mail, carta ou presencialmente. Hoje com as redes sociais o contato
com a ins tuição ficou muito mais fácil e hoje se recebe muito mais mensagens em redes sociais do que em três
anos atrás. As pessoas têm dificuldades de interpretação dos editais e o atendimento é rápido dentro das redes
sociais com o trabalho de relacionamento da ASCOM criando um vínculo com o usuário.” Gabriel disse que as
mensagens são trabalhadas de uma forma pessoal e com acolhimento. Comentou que a marca do IFSULDEMINAS
ainda é pouco conhecida e as pessoas têm dificuldade em entender o papel da ins tuição e o que ela faz. As redes
sociais ajudam a divulgar quais são as oportunidades do IFSULDEMINAS e se o usuário da rede social curte e
compar lha ele divulga para mais pessoas. Nas redes sociais também há um monitoramento para a iden ficação
de possíveis crises que podem surgir com uma ação rápida evitando uma repercussão maior. Hoje a ASCOM
administra as redes sociais ins tucionais no Facebook, Instagram, Linkedin e Twi er. Gabriel Peso  apresentou o
gráfico dos acessos a cada mês nas redes sociais e o alcance das postagens. Explicou que devido ao momento de
defeso por conta das eleições a ins tuição não tem como fazer muita interação nas redes sociais o que prejudica
um pouco e conforme for retomando os trabalhos o alcance aumentará. Gabriel comentou que o Linkedin para ele
é a rede social mais importante da ins tuição e atualmente conta com mais de vinte um mil seguidores. Trata-se
de uma rede social corpora va onde o foco do usuário é a carreia profissional. As pessoas envolvidas com a
ins tuição como os professores, alunos, bolsistas e intercambistas fazem relatos dessas experiências. As
oportunidades de cursos, bolsas e estágios são divulgados no linkedin com bons resultados e mostrando o
potencial da divulgação na rede social. Foi feito um levantamento dos assuntos de interesse dos usuários e com
ela a pauta de conteúdos para serem postados nas redes sociais. Gabriel explicou como funciona o engajamento
nas redes sociais, que é feito através de pontos, com cur das, compar lhamentos e comentários nas postagens.
Para aumentar o engajamento com as pessoas os conteúdos são trabalhados em seções com temas específicos.
Gabriel comentou sobre a planilha de atendimentos que são feitos nas redes sociais onde o dado é contabilizado e
classificado (se é dúvida ou reclamação). Nos informes, Gabriel comentou sobre as ações que estão planejadas: A
contratação de um serviço fotográfico para fazer a atualização das fotos nos campi onde ficou reservada uma
diária para a sessão fotográfica dos membros da nova equipe de gestão (será agendado um dia para que a equipe
venha na reitoria para que as fotos sejam feitas). Gabriel disse que está programada a realização da iden ficação
visual do auditório da reitoria e a galeria de reitores. A campanha do ves bular que aguarda a aprovação do TSE.
Foi colocado no PGC para o próximo ano os cursos de Gestão de Crises e de Media Training para a nova equipe de
gestão. Gabriel comentou também sobre o projeto de criação de dois mascotes 3D que serão os personagens que
representarão o ins tuto e com ele trabalhar ações nas redes sociais. Terminada a apresentação da Ascom,
Professor Marcelo agradeceu ao Gabriel Peso  e deu con nuidade a pauta da reunião. No item 1.1: Aprovação da
Ata nº 126, colocou em apreciação, sendo aprovada por todos. Professor Marcelo apresentou a proposta dos
possíveis cortes para que se possa conseguir fechar o orçamento no final do ano com as possibilidades: negociação
com o Campus Passos para uso de um saldo repondo posteriormente no próximo ano no valor de duzentos e
cinquenta mil reais. Exclusão do programa de inclusão digital no valor de cento e noventa e quatro mil reais.
Exclusão do programa de estudantes diplomatas no valor de trinta e quatro mil reais. Exclusão do apoio de
projetos de ensino no valor de trezentos e sessenta e quatro mil reais. Exclusão do pagamento do auxílio
estudan l do mês de dezembro no valor de quatrocentos e sete mil reais. Professor Marcelo disse que todos esses
cortes necessitam de análise para que se consiga fechar o ano sem levar em consideração o terceiro corte feito
pelo Governo Federal. Professor Rafael comentou sobre a possibilidade de alteração do horário dos cursos
integrados funcionando das 13 às 17:30 o que desobrigaria a oferta do almoço somente o lanche. Pensou também
em fazer um mapeamento dos alunos em vulnerabilidade para o acesso gratuito ao almoço e perguntou aos
gestores se pode dar con nuidade ao estudo dessas possibilidades. Professor Marcelo comentou que as unidades
de Três Corações e Carmo de Minas aderiram um modelo de horário alterna vo reduzindo o lanche da parte da
tarde. Professor João Paulo comentou sobre a dificuldade de manutenção da empresa que fornece a alimentação
devido ao baixo custo e que, segundo a empresa, o valor pra cado não cobre os gastos. Professor Marcelo
comentou que é preciso um estudo e muita cautela, pois por outro lado, a re rada de uma das refeições pode
levar a uma nova classificação, redução no orçamento da unidade e significa a permanência do estudante. Sugeriu
que a equipe da PROEN dê o suporte quanto a obrigatoriedade na oferta das refeições no ensino integral e as
unidades façam reuniões conjuntas para estudar a melhor alterna va. Professor Luiz Flávio comentou que a
unidade corre o risco de perder aluno caso o corte aconteça no programa bolsa alimentação e sugeriu que seja
trabalhado melhor a questão. Professor Marcelo deixou claro que não houve corte na Assistência Estudan l e sim
no subsídio do discricionário do reitor que era disponibilizado. Professor Marcelo passou a palavra para o Lindolfo
que disse que há quatro anos está à frente da Diretoria de Assuntos Estudan s (DAE) que foi criada no segundo
mandato do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli e agradeceu pela confiança. Comunicou que o Professor Cleber o



convidou para con nuar na gestão. Lindolfo disse que despede do da Coordenação do Processo sele vo que
passará por algumas mudanças na nova gestão. Professor Marcelo comentou que a criação da DAE foi asser va e
ajudou muito a ins tuição, primeiro pela presença do Lindolfo que se dedicou e também pela importância da
proximidade com o estudante. Hoje o trabalho na DAE é feito com a apresentação da planilha de planejamento
dos recursos no começo do ano e no final do ano a prestação de contas e parabenizou o Lindolfo pelo trabalho.
Lindolfo apresentou a situação dos quatro editais para 2022 vigentes citando os valores gastos por unidade e disse
que em comparação com os editais anteriores, o úl mo edital teve um aumento considerável. Comentou que todo
ano é feito o planejamento com um teto de gastos e nas análises feitas pelas Assistentes Sociais esse valor foi
extrapolado, pois mais estudantes passaram a ter direito ao auxílio. Comentou que no ano passado havia um
aporte do valor do discricionário do reitor e para o ano de 2022 haveria a necessidade novamente desse aporte.
Professor Marcelo explicou que os valores apresentados pelo Lindolfo é do valor que não foi descentralizado ainda
para as unidades. Comentou que existem valores descentralizados onde a unidade ainda não executou a ação e
sugeriu que o valor seja retornado para melhorar o atendimento do mês de dezembro. Lindolfo explicou os editais
estão vigentes até dezembro de 2022 e a próxima ação será chamar todas as Assistentes Sociais para uma revisão
dos editais e fazer o ranqueamento do número de estudantes por nível de vulnerabilidade sócio econômica e o
atendimento aconteceria conforme a disponibilidade financeira e atendendo os níveis grada vamente. Lindolfo
disse que foi feita uma reunião com as Assistentes sociais e todos entenderam que precisa ser cortado tudo aquilo
que está extra para poder trabalhar o auxílio estudan l. Na reunião houve o entendimento que existe um
regulamento sobre a abertura de dois processos durante o ano um no início e outro no meio do ano e que não tem
recurso para isso e se não há recurso não tem como abrir o edital. Professora Aline disse que recebeu um e-mail
da assistente social do Campus Machado comentando sobe a reunião que aconteceu com a DAE e deixou
registrado que “o entendimento dela e dos assistentes sociais do campus é sobre a necessidade de entender os
cortes para garan r o pagamento e o que comprometerá o atendimento prioritário dentro do público da
assistência estudan l, além de pensar em uma estratégia que permitem a abertura de um novo edital”. Lindolfo
voltou a dizer que todos compreenderam que é preciso fazer o corte de tudo aquilo que está extra para pagar o
auxílio estudan l. Existe um regulamento para a abertura de dois processos durante o ano e que não existe
recurso para isso uma vez e não tendo o recurso não tem como abrir o edital. Professor Cleber sugeriu um esforço
e a garan a da quan a do discricionário no valor de duzentos mil para custear metade do mês de dezembro.
Comentou que no início do próximo ano terão condições de avaliar e chamar novamente com as assistentes sociais
e frisou que a questão da alimentação não se pode abrir mão. Professora Aline perguntou se dentro do valor de
quatrocentos e vinte sete mil reais, referente ao mês de dezembro, tem como mensurar o que é alimentação,
transporte e aluguel. Lindolfo disse que o valor é concedido para o aluno e não é ques onado no que ele é usado,
teria que fazer uma consulta com as assistentes sociais para verificar como mensurar isso. Professor Marcelo
solicitou que a apresentação feita pelo Lindolfo no Colégio de Dirigentes e o esforço que está sendo feito pela
gestão, inclusive o aporte do valor do discricionário do reitor, seja apresentado para os Diretoria de Ensino,
Diretoria de Desenvolvimento Educacional e Coordenadoria Geral de Ensino das unidades. Lindolfo comentou que
sairá um comunicado oficial sobre o encerramento de alguns programas e a devolução dos valores que não foram
executados. Professor Cleber deixou claro que não haverá corte no valor da assistência estudan l e explicou que a
assistência estava estourada no valor de um milhão e trezentos mil reais e contava com a suplementação do
orçamento da ins tuição. Com os três cortes que aconteceram no orçamento não teve como complementar o
valor e agora o teto da assistência estudan l terá que ser respeitado. Professor Marcelo Bregagnoli solicitou que a
Professora Márcia organize junto ao Gabinete uma convocação para uma reunião emergencial para tratar sobre
Orçamento da Assistência Estudan l com a Diretoria de Ensino, Diretoria de Desenvolvimento Educacional e
Coordenadoria Geral de Ensino das unidades do IFSULDEMINAS no dia 5 de agosto às 15 horas com a presença do
reitor. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Cleber que apresentou a pauta da PROEX: 2.1 Parceria
UFLA e IFSULDEMINAS; Comentou que foi uma ação iniciada em 2015 de um campus em conjunto com a UFLA e
agora em 2022 foi intensificada e contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Lavras, na oferta de Cursos
Técnicos presenciais e gratuitos na cidade de Lavras-MG. Comentou que o Professor Marcelo levou a proposta
para o Secretário da SETEC, Professor Tomás Dias Sant'Ana que disponibilizou o valor de quinhentos mil reais para
a ação. Foi feito um contato com os campi sobre essa possibilidade de atuação na oferta dos cursos na cidade de
Lavras. Foi feita uma pesquisa para levantamento de demanda de Cursos Técnicos gratuitos e presenciais em
Lavras e serão ofertados quadros cursos: Administração, Informá ca, segurança do Trabalho e Agropecuária. Os
cursos serão oferecidos com o apoio dos mestrandos e doutorandos da UFLA e com o apoio pedagógico do
IFSULDEMINAS. Os recursos para o pagamento das bolsas serão geridos pela FADEMA. A oferta conta com o apoio
docente dos Campi: Machado, Muzambinho, Três Corações e Passos. A etapa agora é para a adequação dos
Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) para início no segundo semestre. Professor Cleber disse que fará um
trabalho para busca de mais recursos para as novas ofertas no próximo ano ampliando para os outros campi.
Professor Marcelo colocou em apreciação o Plano de Trabalho da Parceria UFLA e IFSULDEMINAS, sendo aprovado
por todos. No próximo item: 2.2 Jif's local; A etapa local dos Jogos dos Ins tutos Federais (JIFs) acontecem nos dias
24 e 26 de agosto de 2022 no Campus Inconfidentes. Professor Cleber disse que foi feito o planejamento dos
gastos e da logís ca e por conta dos cortes a realização dos jogos foram formatadas, passando de 6 para 3 dias.
Professor Marcelo comentou que a redução nos dias de evento e a o mização dos gastos são ações que precisam
ser levadas como contra proposta para a comunidade para que o evento possa acontecer e não esquecendo que o
foco principal que é o estudante. No próximo item de pauta: 2.3 Expedição IFSULDEMINAS; Professor Cleber disse
que fará uma agenda com as equipes para os agradecimentos e a entrega dos cer ficados. O evento para o



fechamento do Programa acontecerá na reitoria no dia 17 de agosto e solicitou apoio dos campi na logís ca. No
próximo item: 2.4 Residência Agrícola; Professor Cleber disse que o programa funcionou muito bem nos campi de
Inconfidentes, Machado e Muzambinho e um estudo tem sido feito para uma nova oferta. Professor Marcelo
comentou sobre o Programa “Vagas para o Agro” disse que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais (FAEMG) procurou o IFSULDEMINAS e que a PROEX vai absorver e trata-se de um link da empresa
com o estudante para a oferta de estágios e empregos e o inverso também (quando a empresa está precisando do
profissional ela pode também acionar o link para ver quem está disponível). A FAEMG com o apoio da
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e quer que o IFSULDEMINAS entre como signatário da
proposta. No próximo item de pauta: 3. DTI: 3.1 Unificação das Tis.; Professor Ramon comentou que tem realizado
alguns trabalhos de aproximação dos NTIs e a ideia é a padronização dos sistemas e agradeceu o apoio os Campi
de Inconfidentes, Muzambinho e Machado que disponibilizaram servidores para trabalharem junto a equipe da
Reitoria e solicitou que esses servidores não sejam muito demandados pelos campi pois a ação é bem intensa. No
próximo item: 3.2 Melhoria do processo de gestão de usuários no SUAP; Professor Ramon disse que foi feita uma
melhoria na gestão de usuários do SUAP. Antes haviam prestadores de serviços que permaneciam com o acesso ao
sistema, mesmo com o seu desligamento da ins tuição e agora, com seu desligamento o acesso é bloqueado
automa camente. No próximo item: 3.3 Alinhamento sobe Sistema de restaurantes estudan s; Professor Ramon
disse que encaminhou um e-mail para os gestores sobre essa questão explicando que nha um problema no
módulo SUAP e que não apresentava uma solução eficiente. O Campus Inconfidentes trouxe uma solução e
implantou e foi colocado para a comunidade que tem visitado a unidade para verificar como funciona. Orientou os
campi não fazerem alterações nos sistemas de modo individual. Quando o sistema ver implantado e validado ele
poderá ser u lizado como um sistema ins tucional. No próximo item: 3.4 Cota de armazenamento no Google
Drive. Professor Ramon comentou sobre as mudanças no armazenamento de dados dos serviços do Google nas
contas ins tucionais e o termo de uso do serviço de armazenamento em nuvem pública ins tucional que foi
compar lhado por e-mail. Professor Ramon agradeceu ao Professor Marcelo Bregagnoli pela confiança em seu
trabalho e que tem sido muito produ vo e que tem aprendido bastante. Aproveitou a oportunidade para
agradecer ao Professor Cleber pelo convite para con nuar na gestão e se colocou à disposição. No próximo item
de pauta, Professor Marcelo passou a palavra para a Professora Cris na que apresentou as pautas da PPPI: 4.1
Edital H2 verde; Professora Cris na comentou sobre o Projeto H2-Brasil no qual a Setec/MEC foi incluída como
par cipe na cooperação estabelecida pelo Ministério de Minas e Energia – MME, junto à componente 3 do
projeto: Educação Profissional e Superior para o Hidrogênio Verde, oportunidade de capacitação de docentes em
hidrogênio verde para atuação como mul plicadores do Projeto H2-Brasil. Professor Carlos Reinato disse que a
ins tuição garan rá a realização do curso para os selecionados mas a viagem para a Alemanha, caso tenha
interesse é por conta de cada docente. No próximo item: 4.2 Pesquisa com dados de servidores ou ins tucionais;
Professora Cris na disse que tem chegado várias demandas de pesquisas para os servidores através de e-mail,
whatsapp ou ouvidoria e frisou que é preciso passar para a PPPI que fará uma análise antes de encaminhar para os
servidores. No próximo item: 4.3 Trilhas de Futuro; Professora Cris na disse que na próxima semana acontecem as
aulas inaugurais nos três cursos ofertados: Gestão Escolar (Passos), Gestão educacional (Três Corações), Educação
Matemá ca (Inconfidentes). Professor Cleber comentou sobre os cursos do Capacita Sul de Minas e na
possibilidade de reoferta dos cursos de pós-graduação ou pós-graduações novas que algum campus que não
ofertaram. Professor Cleber passou a palavra para o Servidor Clayton Silva Mendes que comentou que no ano
passado foi ofertado o curso de Gestão Educacional (Três Corações), Gestão Escolar (Passos) e Educação
Inclusiva(Machado). Para a reoferta as unidades de Três Corações e Passos optaram por não aderir pois já foram
contemplados no edital do Trilhas do Futuro. O Campus Machado optou pela reoferta do curso de Educação
Inclusiva e a nova oferta do curso de Informá ca na Educação. Clayton disse que agora está aberta a proposta de
mais um curso de pós na área de educação e perguntou se algum diretor tem interesse na oferta. Comentou que
não há pagamento de bolsa para professores e que o pagamento é feito através de bolsa para os tutores e
orientadores de TCC. Professor Cleber solicitou que as propostas sejam encaminhadas para a Professora Cris na
para a análise. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Tiago Sousa que apresentou as pautas da
PROGEP: 5.1 Concurso; Professor Thiago comentou que vem sendo feita a conversa desde o início do ano com a
PROAD sobre as possibilidades de realização do concurso através do pregão eletrônico demandaria mais de seis
meses. Para fazer por dispensa através de uma fundação seria mais o mizado além de mais rápido e menos
arriscado e essa foi a opção. Foram solicitadas as propostas e apenas duas fundações encaminharam o orçamento
e uma delas foi desclassificada pois não apresentou a classificação técnica. Professor Thiago apresentou os valores
para os gestores do custo para a realização do concurso tanto para TAE quanto para Docente, somando os dois
ficou no valor de novecentos e sessenta e nove mil reais. Após o orçamento o Campus Pouso Alegre optou por
re rar uma das vagas de docente para a realização de uma redistribuição. O orçamento baixou para novecentos e
cinco mil reais. Professor Thiago explicou que o calculo do valor é feito pelo número de vagas vezes a es ma va de
inscritos. Comentou ainda que o valor das inscrições consegue abater o valor, para nível superior o valor da
inscrição é de cento e trinta reais e para nível médio o valor é de noventa reais. O orçamento apresentado é da
Fundação CEFET para a realização no segundo semestre de 2022 e com a homologação em janeiro de 2023 e o
contrato já está na PROAD para assinatura e colocou para a deliberação dos gestores. Professor Marcelo sugeriu
que seja feita uma nova reanálise dos valores e que o Professor Thiago entre em contato com a Fundação CEFET e
explique sobre os cortes no orçamento e a supressão de um cargo do Campus Inconfidentes que terá que ser
re rado. Professor Cleber disse que o concurso é importante para todos e que são treze cargos e sugeriu que cada
unidade entre com cinquenta mil reais e o restante do discricionário. Ficou definido que após o contato do



Professor Thiago com o CEFET será feito uma reunião online com os Diretores para a deliberação final. No próximo
item: 5.2 Alterações referentes ao Plano de Desenvolvimento de Pessoal (PDP); Professor Thiago comentou que
aconteceram algumas inovações e que terá agora a validação das chefias nas propostas de capacitações. No
próximo item: 5.3 Homologação de frequências; Professor Thiago Sousa reforçou a questão da homologação das
frequências, comentou que foi aberto o edital de vagas remanescentes do Programa de Gestão e novamente tem
servidores com pontos sem homologação. Frisou a importância da homologação para que não gere devolução de
valores ou o servidor seja impossibilitado de par cipar de novos editais. No próximo item: 5.4 Informes. Professor
Thiago disse que no Programa de Gestão as vagas e os perfis foram definidos pelas chefias. Comentou que quando
o servidor subs tui outro que tem cargo de direção, seu trabalho tem que ser presencial pois o cargo de CD não
entra no Programa de Gestão. Outro ponto abordado pelo Professor Thiago foi quanto ao uso dos equipamentos
no tele trabalho. Professor Ramon disse que chegou demanda de suporte de servidores que estão em tele trabalho
e muitas vezes o servidor leva o computador pessoal para a formatação e isso não pode ser feito. Explicou que em
situações como: o uso de token, configuração no sistema SIAFI a ação pode ser executada. Não pode instalar
programas ou fazer “upgrade” na máquina pessoal do servidor mas é preciso bom senso para não inviabilizar o
tele trabalho. Professor Thiago Sousa agradeceu ao Professor Marcelo pela oportunidade de trabalho na gestão e
espera que tenha conseguido atender as expecta vas e agradeceu também ao Professor Cleber pela confiança.
Professor Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o Pedro para a apresentação da pauta da DDI: 7.1 Gestão de
resíduos / Greenmetric. Pedro agradeceu ao Professor Marcelo pela confiança no seu trabalho durante o período
que esteve a frente da DDT. Jus ficou que o servidor Leonardo Silva Manso faria a apresentação da pauta na
reunião teve um compromisso e a apresentação dos dados da Gestão de resíduos ficará para a próxima reunião do
CD. Professor Marcelo agradeceu ao Pedro e passou a palavra para a Professora Márcia Machado que apresentou
as pautas da PROEN: 8.1 Sistema Re-Saber; Professora Márcia comentou que trata-se da proposta de uma adesão
onde se tem a obrigatoriedade de atendimento em cumprimento à legislação. O sistema Re-Saber é a possibilidade
da instituição poder certificar o trabalhador após uma avaliação. Professora Márcia solicitou apoio dos campi pois é
algo interessante para a ins tuição e trará para dentro da ins tuição muitos trabalhadores que precisam dessa
cer ficação que vai desde cursos FIC até Cursos de Formação Tecnológica. No próximo item: 8.2 Calendários
Acadêmicos 2023; Professora Márcia disse que na próxima semana será encaminhado um o cio para “startar” as
discussões sobre os calendários 2023. Professor Luiz Flávio perguntou se existe a obrigatoriedade do calendário ser
aprovado em assembleia. Professora Márcia disse que não está escrito isso em nenhum lugar, essa cultura foi
sendo criada durante os anos mas não existe a obrigatoriedade. A obrigatoriedade é que ele passe pela Câmara de
Ensino (CAMEN) da unidade. Professora Márcia frisou que a ins tuição trabalha com a educação básicas com
duzentos dias le vos e que se tenha muito cuidado com decisões referente ao calendário, principalmente com os
sábados le vos, que muitas vezes não tem a presença do aluno, sendo viável a carga horária EaD. Professor
Marcelo disse que a fala da Professora Márcia precisa ser muito bem analisada e que está aberta a possibilidade de
alteração dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) para a inclusão da carga horária EaD. No próximo item: 8.3
Qualifica+ - I nerário da Formação Técnica e Profissional; Professora Márcia explicou que é um Programa
chamado I nerário da Formação Técnica e Profissional na oferta de cursos técnicos em parceria com a Secretaria
da Educação do Estado e passou a palavra para o Clayton para explicar sobre o programa e qual a decisão que o
IFSULDEMINAS. Clayton disse que a ins tuição recebeu a demanda da SETEC e foi feita a adesão e agora está na
fase da decisão das ofertas. Ela será financiada no modelo da bolsa formação no modelo do Pronatec a oferta será
concomitante para os alunos que estão no segundo ano do ensino médio em parceria com a Secretaria da
Educação do Estado. Foi elaborada uma planilha para a definição das possibilidades dos cursos e números de vagas
para essa oferta e solicitou a manifestação dos gestores. O programa começará em 2023 para os alunos que estão
no segundo ano do ensino médio. Professor Francisco comentou que seria mais interessante se a oferta fosse de
curso integrado EJA. Professora Márcia disse que quando foi feita a discussão das Diretrizes Indutoras da Educação
Profissional e Tecnológica deixou claro que a adesão a esse po de oferta não pode concorrer com os cursos da
própria ins tuição. Professor Marcelo disse que a ins tuição é alinhada com as oportunidades, mas sem o
orçamento definido, seria interessante a oferta de EJA para o atendimento dos obje vos ins tucionais. Professor
Luiz Flávio comentou que é necessário a capacitação dos docentes para a oferta de cursos EJA. Como
encaminhamento, Professor Marcelo sugeriu que a adesão seja dentro da perspec va do PROEJA com a previsão
de uma capacitação para os docentes, sendo aprovado por todos. Professor Renato disse que tem um caso
específico do Campus Muzambinho para a oferta do Curso de Edificações Concomitante. Professor Marcelo
orientou que o Professor Renato converse com a base e depois faça os encaminhamentos. No próximo item: 8.4
Nota Técnica CNE - Licenciatura em Pedagogia; Professora Márcia comentou sobre a nota técnica que diz que o
curso superior de Pedagogia divide-se em duas licenciaturas: licenciatura para Educação Infan l e licenciatura para
Anos Iniciais do Ensino Fundamental. São dois cursos dis ntos que precisam ser trabalhados ins tucionalmente
para a adequação para as novas ofertas em 2023. No próximo item: 8.5 Trilhas do Futuro – educadores; Professora
Márcia disse que a pauta foi apresentada no início da reunião. Professor Marcelo agradeceu a Professora Márcia e
passou a palavra para o Honório que apresentou a pauta da PROAD: 9.1 Nova lei de licitação. Honório falou sobre a
adesão a nova lei de licitação onde a dispensa não é mais através de cotação de três valores agora ela segue as
regras novas. A dispensa agora acontece de forma eletrônica, com um projeto básico o que torna o processo mais
rápido. Honório comentou que, com o novo molde de licitação, será necessário as capacitações e comunicou que
está dando andamento. Comentou também sobre a importância de eventos como rodada de negócios para trazer
a empresa ou o fornecedor para conhecer a ins tuição. Honório comentou sobre a nova forma de recolhimento de
impostos e pagamentos das notas que vai para um sistema específico em uma única DARF e no prazo. Comentou
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sobre as responsabilizações e o cumprimento das datas e para isso será enviado um e-mail com as orientações.
Professor Marcelo comentou que a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos
Administra vos) vem em subs tuição a Lei 8.666 e ela ex ngue com a tomada de preços e a carta convite.
Professor Marcelo sugeriu que os gestores façam um estudo da lei 14.133 pois ocorreram várias alterações
importantes. Terminada a pauta, o Reitor Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou
encerrada a reunião do Colégio de Dirigentes às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Eu, Iracy Rennó
Moreira de Lima lavrei a presente ata que, após a apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, quatro de
agosto de dois mil e vinte dois.
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