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ATA Nº5/2022/GAB/IFSULDEMINAS

Ata da 1Ata da 12222ª 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 vinte e um de fevereirovinte e um de fevereiro  de 2022. de 2022.

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Campus Machado, sob a

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

Dirigentes, estando presentes: Alexandre Fieno da Silva, Camilo Antônio de Assis Barbosa, Carlos Henrique Rodrigues

Reinato, Cleber Ávila Barbosa, Francisco Vítor de Paula, Giovane José da Silva, Honório José de Morais Neto, João

Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva, Renato Aparecido

de Souza, Sindynara Ferreira, Thiago Caproni Tavares, Thiago de Sousa Santos e Wagner Roberto Pereira. A pauta foi

enviada antecipadamente por e-mail sendo: 1. PALAVRAS DO PRESIDENTE. 2. AUDITORIA: 2.1 - Relatório Anual de

A vidades de Auditoria Interna - exercício 2021. 3. PROEX: 3.1 - Fomento a dupla diplomação; 3.2 - Programas 2022:

Bolsas; 3.3 - Estagiários no retorno: esporte e pedagógico; 3.4 - Jovem aprendiz nas cidades. 4. PROEN: 4.1 -Minuta

de organização do trabalho dos interpretes de Libras; 4.2 -Programas de Apoio ao Ensino em 2022; 4.3 - Prestação de

Contas do Proead 2019-2021 e Proead 2022; 4.4 - Planejamento do Orçamento Estudan l em 2022; 4.5 -

Planejamento do Atendimento Educacional Especializado em 2022; 4.6 - Abertura de novos cursos e trâmite para

alteração de PPCs; 4.7 - Minuta de Resolução que altera o trâmite de criação de cursos (Res. 70 e 71/2017); 4.8 -

Programa Mediadores Virtuais em 2022; 4.9 - Avaliações do INEP em 2022; 4.10 - Informes: Ves bular e Norma va

Docente. 5. DTI: 5.1 - Reuniões CGTI (Revisão do PDTI e Relatório de resultados de TI de 2021); 5.2 - Minuta do

Regimento da Equipe de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Ciberné cos ETIR-IFSULDEMINAS; 5.3 -

Curso IN SGD 01/2019 (Processo de contratação de soluções de TI). 6. PROGEP 6.1 - Programa de Gestão (edital); 6.2

- PIQ - Programa de Incen vo à Qualificação; 6.3 - Workshop Aposentadoria 2022; 6.4 - SIASS até você (agendas); 6.5

- Drive PROGEP; 6.6 – Informes. 7. PROAD: 7.1 – Patrimônio; 7.2 - Orçamento 2022. 8. PPPI: 8.1 - Deliberação sobre o

Campus sede para o Hackathon 2022; 8.2 - Encontro de Empresas Juniores; 8.3 - Parceria com Ins tutos Politécnicos

– Portugal; 8.4 - Informes: Aprovações em Editais (Power4girls; Indicações Geográficas; Apoio à Implementação das

Oficinas 4.0); Projetos em andamento dos Editais aprovados em anos anteriores; Início e término do Mestrado

UNIFEI; Plataforma da Revista Agrogeoambiental; 9. DDI: 9.1 - Solicitação de alteração de funções gra ficadas entre

setores: nova dinâmica definida pela integração SIORG/SIAPE; 9.2 - Decreto 10.779/2021: economia de energia das

instituições do Executivo Federal. 9. EXPEDIENTES. Professor Marcelo agradeceu a presença de todos e justific ou que

a reunião que aconteceria no Campus Inconfidentes precisou ser transferida para o campus Machado, e agradeceu

ao Professor Carlos Reinato pelo pronto atendimento. Professor Marcelo comentou que a Professora Sindynara tem

feito o sumário execu vo (resumo da reunião) que tem sido bastante importante e agradeceu pela disponibilidade.

Sobre as Funções Gratificadas (FG1) dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNEs)

solicitou que os campi que ainda não encaminharam a indicação, façam com urgência. Comentou que em abril a

ins tuição poderá ter no cias posi vas com relação as Funções de Coordenação de Curso (FCCs) com o recebimento

de vinte FCCs. Professor Marcelo disse que a Plataforma Nilo Peçanha (PNP) no ano de 2022 deverá ser mais utilizada

ainda como meta orçamentária. “A análise anteriormente era feita tendo em base nos indicadores da ins tuição

como um todo e agora, há uma tendência do trabalho ser feito por indicadores da unidade. Informou que na planilha

das obras prioritárias solicitadas pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (S ETEC) todo início de ano

para atendimento de Acessibilidade, Projeto de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), Obras em andamento e

mobiliários/equipamentos o recurso deve ser disponibilizado até junho. Professor Marcelo comentou que as



unidades precisam deixar os processos prontos para o empenho de imediato. Professor Marcelo disse que o

Professor Giovane fará uma exposição sobre o trabalho didá co/pedagógico que está sendo feito pela PROEN junto

aos CGAEs. Professor Marcelo comunicou que no dia oito de março acontecerá uma viagem para Bauru para uma

visita ao centro de processamento de tabaco e solicitou aos Diretores das unidades de Machado, Inconfidentes e

Muzambinho a indicação de um nome por unidade e informou que os recursos para o pagamento da diária será pela

Reitoria. Além da visita “ in loco”, acontecerá também a doação de defensivos e fer lizantes para o IFSULDEMINAS.

Professor Marcelo comentou que a ins tuição está com o edital de remoção em aberto. Frisou que o preenchimento

das vagas existentes devem ser feitas de imediato e a nomeação para as vagas existentes efetivadas antes do dia

dois de julho. Especialmente àquelas liberadas recentemente em função da Portaria 713/2021/ Modelo de

dimensionamento/ GTcampi avançados. Outro ponto abordado pelo Professor Marcelo foi com relação ao anexo

cinco da Lei Orçamentária Anual (LOA) que trata da previsão de ampliação do banco tanto docente quanto de

técnicos Administra vos. “O Ministério da Educação observou que após a LOA aprovada o valor de contratação foi

reduzido de 1,9 bilhão para 1,5 bilhão com isso a capacidade de recontratação também reduz. A redução é de

quatrocentos milhões na prá ca e não se sabe como vai ficar e é uma preocupação para a ins tuição.” Professor

Marcelo frisou para que se ocupem o mais rápido possível as vagas ociosas. No próximo item de sua fala, Professor

Marcelo comentou sobre a cartilha publicada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (SECOM), do Ministério

das Comunicações a respeito das condutas vedadas aos agentes públicos, no ano das Eleições de 2022 com

orientações. Frisou que é preciso ter muito zelo e cuidado com a imagem ins tucional. Passando para as

homenagens aos servidores que colaboraram com as ações de combate à COVID-19, onde foram sugeridos seis

nomes por unidade para a homenagem da reitoria, Professor Marcelo entregou as placas para que os diretores das

unidades. Informou que os campi também farão as cer ficações dos demais colaboradores que se destacaram nas

unidades. Professor Marcelo agradeceu ao Diretor João Paulo pela confecção das placas usadas na homenagem.

Professor Marcelo comentou sobre a re rada do item de pauta: 2.1 - Relatório Anual de A vidades de Auditoria

Interna - exercício 2021, jus ficando que a Servidora Eufrásia de Souza Melo não pode comparecer na reunião.

Professor Thiago Caproni perguntou sobre as duas vagas novas para docente onde uma delas está sendo u lizada

pelo Campus Poços de Caldas e que o prazo para uso da vaga seria até trinta e um de março e perguntou se poderia

ser prorrogado até o final do semestre. Professor Marcelo disse que as duas vagas serão distribuídas por indicadores

de forma efe va. Professor Thiago comentou que ficou acordado entre os gestores que a distribuição defini va das

vagas novas seria em abril com base nos critérios da PROEN. Professor Giovane frisou quais são esses critérios:

Relação Aluno Professor (RAP), números de matrículas equivalentes, eficiência acadêmica e atendimento dos

percentuais da lei em cinquenta por cento de técnicos e vinte e por cento de formação pedagógica. Professor

Giovane solicitou caso o diretor ver outras sugestões de indicadores podem encaminhar um e-mail para a PROEN.

Professor Marcelo registrou também a solicitação do Professor Luiz Flávio com relação as vagas. Professor Giovane

disse que o Professor Luiz Flávio encaminhou dois o cios para a PROEN solicitando uma das vagas para o curso de

Pedagogia. Professor Marcelo Bregagnoli colocou em apreciação dos gestores o emprés mo das duas vagas até o

mês de julho, uma para o Campus Poços de Caldas e a outra para o Campus Inconfidentes. Ficou decido que a

definição das vagas de forma permanente acontecerá em abril e que o Colégio de Dirigentes entendeu a importância

das duas demandas de modo provisório. Com o prazo até dois de julho para a nomeação, foi proposto que o fim do

contrato do subs tuto das vagas emprestadas para as unidades de Poços de Caldas e Inconfidentes aconteça até o

dia vinte de junho e todos concordaram. Professor Marcelo comentou sobre o O cio

Nº55/2022/GAB/IFSULDEMINAS referente a Resposta aos O cios 01/2022 e 02/2022 dos sindicatos do

IFSULDEMINAS. Agradeceu a colaboração dos gestores na elaboração do documento que foi uma oportunidade de

demonstrar os pensamentos que estão norteando a ins tuição. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor

Cleber que apresentou as pautas da PROEX. Professor Cleber apresentou a planilha com as bolsas que foram pagas

no ano de dois mil e vinte um dentro do Programa Novos Caminhos. Comentou que, com a possibilidade de um novo

Termo de Execução Descentralizado (TED) será preparada uma nova oferta. Sobre o Programa Capacita Sul de Minas

comentou que está aguardando o parecer do Procurador Federal para a contemplação além da Reitoria e Campus

Machado sejam contemplados bolsistas das outras unidades. Professor Cléber comentou sobre a dupla diplomação

nos cursos de Agronomia (Campus Machado, Muzambinho e Inconfidentes com um alunos de cada campi),

Engenharia Civil (Campus Pouso Alegre com quatro alunos) e Zootecnica (Campus Machado com dois alunos) onde

um edital está sendo aberto para fomentar as nove vagas para o ano de dois mil e vinte dois. O custo por estudante

é de dezesseis mil reais ( a reitoria custeando oito mil e o campus oito mil ). Sobre o encaminhamento das a vidades

lúdicas com os estagiários, já foi deflagrado com os DDEs a possibilidade de dois estagiários, um na área de esportes

e um da área pedagógica. O edital será centralizado na Reitoria onde acontecerá o processo de seleção dos vinte e



quatro estagiários na próxima semana. Professor Cleber comentou sobre o Programa Jovem Aprendiz que tem

funcionado em algumas cidades em parceria com a Câmara Municipal e com as Prefeituras e sugeriu uma agenda

junto à gestão do campus. A proposta é que a Prefeitura pague a metade da bolsa e a empresa a outra metade e o

IFSULDEMINAS entra com as a vidades e a gestão do recurso via fundação de apoio. Professor Marcelo passou a

palavra para o Professor Giovane que apresentou as pautas da PROEN. Professor Giovane apresentou o item: 4.1 -4.1 -

Minuta de organização do trabalho dos interpretes de Libras. Minuta de organização do trabalho dos interpretes de Libras. Comentou que a demanda surgiu através da

Coordenação de Ações Inclusivas (CAIN) a pedido dos intérpretes de libras para a regulamentação dos trabalhos em

eventos. Logo após colocou em apreciação dos gestores o documento e todos concordaram com a publicação.

Professor Giovane no item de pauta: 4.2 -Programas de Apoio ao Ensino em 20224.2 -Programas de Apoio ao Ensino em 2022 , , comentou que no ano passado o

orçamento era de quase um milhão em programas de ensino e devido a pandemia grande parte não foi executado.

Para o ano de dois mil e vinte dois o valor fomentado será de quatrocentos e sessenta e cinco mil reais em ações de

apoio ao ensino que ficou distribuído da seguinte forma: setenta e cinco mil para cada um dos campi Inconfidentes,

Machado e Muzambinho. Os Campi Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre ficaram com sessenta mil cada um. O

Campus Avançado Carmo de Minas e o Campus Avançado Três Corações com quarenta mil cada um. Comentou que

o recurso é da assistência estudan l por meio de bolsas em ações de monitorias, tutorias e outros projetos

inovadores sobretudo na área de superação de déficit de aprendizagem. No Item: 4.3 - Prestação de Contas do4.3 - Prestação de Contas do

Proead 2019-2021 e Proead 2022,Proead 2019-2021 e Proead 2022, Professor Marcelo passou a palavra para o Evandro Moreira da Silva, Diretor de

Educação a Distância que apresentou o item 4.3 - Prestação de Contas do Proead 2019-2021 e Proead 2022: Evandro

fez uma explicação em cima de dados projetados e enviados via WhatsApp aos gestores. Comentou que a análise foi

feita em todos os polos e campi levando em consideração todos os cursos. “No ano de dois mil e vinte e um e dois

mil e vinte dois a ins tuição estava ofertando em EaD o quan ta vo de doze mil cento e setenta vagas no total

(Cursos técnicos subsequentes, cursos técnicos concomitantes, cursos de pós-graduação e graduação. Comentou

ainda que não entraram nesse quan ta vo os cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC) que apesar do apoio da

Diretoria de Educação a Distância, toda a gestão é feita pela PROEX e com fomento externo). Das doze mil cento e

setenta vagas ofertadas, oito mil setecentos e setenta (72%) receberam algum po de fomento da reitoria. Outro

dado que chamou atenção com relação ao quan ta vo das vagas ofertadas foi que apenas dois por cento aconteceu

com fomento externo. Desse quan ta vo total ofertado 7.000 vagas são do PROEAD, 870 são do Capacita Sul de

Minas, 600 são pós da PMMG, 300 são docência na EPT e 3100 vagas são provenientes de esforço dos Campi

(destaque ao curso de pedagogia EaD do Campus Muzambinho e os cursos de pós-graduação e dois cursos técnicos

do Campus Passos além de outras pós-graduações de outras unidades como Poços de Caldas e Pouso Alegre).”

Evandro apresentou um gráfico com os percentuais de ofertas dos cursos EaD onde ficou evidente que o

IFSULDEMINAS conseguiu ins tucionalizar horizontalmente o EaD. No outro gráfico apresentado apontou que a

ins tuição está conseguindo fazer a ver calização na oferta de EaD que antes era ofertado somente cursos técnicos

subsequentes e hoje se tem, além de cursos técnicos subsequentes, cursos técnicos concomitantes, cursos de

graduação e os cursos de pós-graduação. Citou que a eficiência dos cursos EaD na ins tuição é de setenta por cento.

Comentou que hoje a ins tuição tem sessenta polos e no gráfico apresentou quais são os mais eficientes.

Apresentou também aos gestores a análise feita em cada unidade com o quan ta vo de cursos EaD por unidade, o

quan ta vo de vagas ofertadas e número de matrículas a vas. A análise também apontou o inves mento nos cursos

e o custo aluno por unidade. Professor Marcelo comentou que na estra ficação dos dados foi falado de eficiência

acadêmica, orçamento, atendimento à sociedade, a distribuição do IFSULDEMINAS de forma regional e resumiu

dizendo ser algo impressionante e que o uso do recurso público foi bem gerido e compar lhado. Agradeceu e

elogiou ao Evandro, a Diretoria de Educação a Distância e as equipes de EaD das unidades. Sobre o edital da

Universidade aberta do Brasil (UAB), Professor Marcelo disse que ele foi publicado a uns quinze dias e nele já estão

as ins tuições que serão contempladas. A proposta do IFSULDEMINAS é de 920 vagas sendo 200 da pós em EPT que

veio específico e será gerida pelo Campus Avançado Carmo de Minas. Ficou deliberado que serão 240 vagas para

Letras do Campus Poços de Caldas de forma ins tucional, 320 para Pedagogia, 160 vagas para a pós-graduação em

Educação Inclusiva do Campus Machado. No item de pauta: 4.4 - Planejamento do Orçamento Estudan l em 20224.4 - Planejamento do Orçamento Estudan l em 2022 :

Professor Giovane encaminhou aos gestores uma tabela pelo WhatsApp do grupo do CD, sendo elucidada algumas

a vidades que são fixas e outras passíveis de modificação. Ficou claro que somente é possível moldar o teto de cada

Campus. Foi informado os valores do teto, por campus, bem como os valores de apoio às can nas e outros

programas institucionais. No item: 4.5 - Planejamento do Atendimento Educacional Especializado em 2022:4.5 - Planejamento do Atendimento Educacional Especializado em 2022:  Professor

Giovane comentou o processo será via contratação. Comentou que aconteceu um corte de 10% no orçamento inicial

disponibilizado. Serão contratados 2 pos de profissionais (professor e apoio) com base nas Leis de atendimento. No

Campus Inconfidentes 2 professores 40h e 1 apoio de 40h; Campus Machado 2 professores de 40 h, 1 apoio de 20h e



1 de 40h; Campus Muzambinho 2 professores de 40h e 1 apoio de 40h; Passos 2 professores de 40h e 1 apoio de

40h; Campus Poços de Caldas 2 professores de 40h e 1 apoio de 40h; Campus Pouso Alegre 2 professores de 40h e 1

apoio de 40h; Campus Avançado Três Corações 2 professores de 40h e Campus Avançado Carmo de Minas 2

professores de 49. Valores para 40h: R$ 2.789,40 mais vale transporte e alimentação no Campus; 20h: R$ 1.394,70

mais vale transporte e adicional noturno. Comunicou que as unidades devem indicar um fiscal do contrato e um

suplente e indicá-los ao setor de contratos da Reitoria. No próximo item: 4.6 - Abertura de novos cursos e trâmite4.6 - Abertura de novos cursos e trâmite

para alteração de PPCs:para alteração de PPCs: Professor Giovane disse que serão modificados e compar lhados para sugestões. No item:

4.7 - Minuta de Resolução que altera o trâmite de criação de cursos (Res. 70 e 71/2017):4.7 - Minuta de Resolução que altera o trâmite de criação de cursos (Res. 70 e 71/2017):  Informou que as Resoluções

estão sendo modificadas e foram compar lhadas para sugestões. No próximo item: 4.8 - Programa Mediadores4.8 - Programa Mediadores

Virtuais em 2022:Virtuais em 2022: será disponibilizado 300.000,00 para ação, sendo 1 diplomata por curso. 4.9 - Avaliações do INEP4.9 - Avaliações do INEP

em 2022;em 2022; Professor Giovane comentou que acontecerá o recredenciamento do EaD no ano de dois mil e vinte dois, a

nota atual é quatro e que cinco seria uma surpresa boa para a ins tuição. Nos reconhecimentos de curso do Campus

Inconfidentes: Bacharelado em Engenharia Ambiental a proposta está sendo preenchida. O curso Educação no

Campo está aguardando a avaliação externa e pode acontecer a qualquer momento. Nos cursos; Licenciatura em

Pedagogia e História as avaliações devem acontecer no segundo semestre. A avaliação do Curso de Pedagogia EaD

do Campus Muzambinho acontecerá nos dias trinta e trinta e um de maio e será a primeira avaliação online. No

Campus Avançado Carmo de Minas também será avaliado o Curso de Bacharelado em Administração. Professor

Giovane solicitou aos gestores que consultem a Portaria 41/2022, que define os cursos que par ciparão da prova do

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2022, que será aplicada em 27 de novembro de 2022.

Comentou que na Ins tuição serão quatro cursos de Administração, um curso de Gestão Comercial, um curso em

Tecnologia e Designer de Moda, informou que o curso de Produção Publicitária está verificando se o Projeto

Pedagógico do Curso se enquadra na opção do curso de Tecnologia e Marke ng citado na portaria. No próximo item,

4.10 - Informes: Ves bular e Norma va Docente4.10 - Informes: Ves bular e Norma va Docente :: Professor Giovane disse que encaminhou aos gestores o

quan ta vo de vagas em aberto. No processo regular terminou as provas e as notas do ENEM e agora o processo se

encontra nas vagas remanescentes por meio de análise curricular tanto nos Cursos Superiores quanto nos Cursos

Técnicos. Comentou que de forma geral a análise curricular tem preenchido das vagas. Professor Giovane sugeriu

que seja repensado a oferta de alguns cursos, sobretudo os cursos de licenciaturas. Sugeriu que após o processo

eleitoral seja feito um projeto para atendimento aos cursos de licenciaturas para que possam acontecer de forma

híbrida ou EaD com a opção de acontecer em parceria com as prefeituras. Sobre a Norma va Docente, informou que

na próxima quinta-feira, dia vinte quatro de fevereiro acontecerá uma reunião para o encerramento, no geral houve

uma alteração considerável da norma va e a condução dos trabalhos foi bem tranquila e compar lhou o link do

documento com os gestores. Citou um dos pontos do documento que aponta quando o docente não conseguir

completar as quarenta horas, no semestre seguinte ele perde o direito à flexibilidade e terá que registrar o ponto no

SUAP no Campus. A alteração foi polêmica e teve muita discussão mas a votação do item foi unânime. Professor

Marcelo Bregagnoli disse que acabou de chegar um o cio do sindicato sobre as ações ins tucionais quanto ao

combate da COVID 19 com alguns ques onamentos e compar lhou com os gestores. Camilo comentou que a pedido

do Gabinete e da PROGEPE foi estruturada a página no site sobre o retorno seguro e com um volume imenso de

informações e u m e-mail ins tucional programado será enviado para que todos conheçam. Sobre a Covid 19 a

ins tuição tem feito inúmeras campanhas e citou a campanha em prol da vacinação que está intensificada para o

retorno seguro. No próximo item de pauta, Professor Ramon apresentou as pautas da Diretoria de Tecnologia da

Informação (DTI). 5.1 - Reuniões CGTI (Revisão do PDTI e Relatório de resultados de TI de 2021):5.1 - Reuniões CGTI (Revisão do PDTI e Relatório de resultados de TI de 2021):  Professor Ramon

disse que no ano de 2021 aconteceu somente uma reunião e este ano serão realizadas mais reuniões para os

alinhamentos e informou que os campi já estão preparando os relatórios sobre as ações de 2021. No próximo item:

5.2 – Minuta do regimento da equipe de prevenção, tratamento e resposta a incidentes ciberné cos ETIR-5.2 – Minuta do regimento da equipe de prevenção, tratamento e resposta a incidentes ciberné cos ETIR-

IFSULDEMINAS: IFSULDEMINAS: Comentou que foi elaborado a minuta e encaminhada aos NTIs e ao CGTI. Trata-se de um órgão

colegiado formado por servidores da DTI da Reitoria e dos campi. O colegiado é consul vo e para um respaldo em

caso de incidentes que possam acontecer.  Neste sen do é importante ter este alinhamento sobre o regimento e

posteriormente a composição desse órgão colegiado. Professor Ramon solicitou a aprovação do CD e informou que o

documento posteriormente passara para pela análise do CAPI. Professor Marcelo colocou em apreciação, sendo

aprovado por todos. No próximo item: No próximo item: 5.3 – Curso IN SGS nº1/2019 (Processo de contratação de soluções de TI):5.3 – Curso IN SGS nº1/2019 (Processo de contratação de soluções de TI):

Professor Ramon comentou que foi um curso realizado pelos servidores da DTI, Vera Carolina da Silva e Jaime

Donizete Bonamichi no ano passado, o palestrante com muita experiência. Foi feita novamente a contratação do

curso com o mesmo palestrante no qual serão indicadas três vagas para cada Campi, para esta capacitação.

Professor Ramon comentou que na semana passa houve algumas instabilidades no SUAP onde o pessoal da DTI com



a ajuda da PROEN foram rápidos e eficientes na solução do problema. Professor Marcelo passou a palavra para o

Professor Thiago Sousa que apresentou as pautas da PROGEP: 6.1 – Programa de Gestão (edital)PROGEP: 6.1 – Programa de Gestão (edital) : Comentou que o

edital foi esboçado, passou pela CIS, pelo setor de Legislações e Normas  e seguirá análise da procuradoria.

Comentou sobre a porcentagem que está presente na resolução “até quarenta por cento dos servidores poderão

ingressar no trabalho remoto”, e comentou que esse quan ta vo se refere a todos os servidores técnicos

administra vos e docentes. Quem vai definir o percentual do setor que fará o trabalho remoto é a chefia. Este

programa de gestão virá para “testar” muito mais os gestores do que os servidores. Comentou que o programa de

gestão só vai ser implantado na ins tuição em um projeto piloto em virtude de uma decisão ins tucional. A

ins tuição ainda não tem uma interface do módulo SUAP com o Ministério da Economia mas em conversa com o

Reitor e o Diretor de TI foi sugerido iniciar com um número restrito de servidores e ir concedendo ao longo do

tempo. Será solicitado até o dia 11/03 qual será o percentual por setor, para o teletrabalho. Foi colocado em

deliberação a questão de Função Gra ficada (FG), Cargo de Direção ( CD) e bolsistas não entrarem neste primeiro

edital, todos concordaram. Nos próximos editais será feita uma nova análise quanto aos servidores com FG.

Professor Marcelo lembrou que este é o primeiro edital e que a cada semestre se terá um novo edital e é preciso ter

uma análise quan ta va e qualita va além da análise das especificidades de cada setor e de cada unidade. Nos

próximos itens: 6.2 – PIQ – Programa de incen vo à Qualificação:6.2 – PIQ – Programa de incen vo à Qualificação:  Professor Thiago Sousa disse que documento já

está com cada unidade para publicação em 2022 e conceder o bene cio. 6.3 – Workshop Aposentadoria 2022:6.3 – Workshop Aposentadoria 2022:

Informou que o Workshop para os servidores será recomeçado em março com a primeira turma de 2022. 6.4 – SIASS6.4 – SIASS

até você (agendas)até você (agendas): Professor Thiago comentou que o SIASS aumentou o número de demandas, e devido a esse

grande número de atendimentos, solicitou um pouco de paciência dos servidores. 6.5 – Drive PROGEP6.5 – Drive PROGEP: Professor

Thiago Sousa informou que foi elaborado um drive com todos os índices e documentos, tutoriais e foi compar lhado

com todas as equipes de gestão de pessoas. A PROGEP está alimentando e atualizando os materiais constantemente.

6.6 – Informes:6.6 – Informes: Sobre o SIASS comentou que “a instituição não tem  gerência sobre os médicos, somente se consegue

oferecer informações. O SIASS não é instrumento de gestão, é um bene cio para o servidor, caso contrário teríamos

que nos deslocar para outras cidades mais distantes, como por exemplo, Belo Horizonte.” Professor Marcelo passou

a palavra ara o Honório que apresentou as pautas da PROAD. 7.1 – Patrimônio:PROAD. 7.1 – Patrimônio:  Honório comentou que existe a

preocupação de uma carga muito grande de itens de patrimônio em alguns CPFs. Honório disse que será necessário a

conferência de alguns materiais recebidos da Polícia Federal para a transferência de patrimônio para o campus que

recebeu o material. O servidor Reginaldo Oliveira da reitoria entrará em contato com o DAPs para ajudar na ação.

No item 7.2 – Orçamento 2022:7.2 – Orçamento 2022:  Honório comunicou que saiu a programação orçamentária e a LOA, teve um

aumento R$1.301.546,00 e também uma perda na 21B3 de R$ 85.680,00. O valor final então, seria de

R$1.215.866,00. A programação 1/12 avos para Assistência Estudan l, capital e custeio e para o restante 1/18, sendo

que a ins tuição recebeu 3/18 de uma vez. As unidades agrícolas estavam demandando da 250 (que agora é 150) e

já está sendo liberado. Professora Sindynara apresentou as pautas da PPPI 8.18.1  - Deliberação sobre o Campus sede- Deliberação sobre o Campus sede

para o Hackathon 2022:para o Hackathon 2022: Professora Sindynara perguntou aos diretores qual campus teria interesse em sediar o

evento. Ficou definido que o Campus Muzambinho sediará o evento. 8.2 - Encontro de Empresas Juniores8.2 - Encontro de Empresas Juniores  – convite

realizado a todos e acontecerá de forma híbrida com a presencialidade na Reitoria, dia 10/03. 8.3 - Parceria com8.3 - Parceria com

Ins tutos PolitécnicosIns tutos Politécnicos – Portugal: Professora Sindynara comentou sobre muitas possibilidades de trabalhos em

conjunto e citou algumas delas. Propostas de programa de Dupla Diplomação nos cursos oferecidos por ambas as

ins tuições, elaboração de eventos conjuntos, par cipação em concursos e editais de olimpíadas e compe ções,

aumento de autores e avaliadores internacionais para a Revista Agrogeoambiental, aumento de autores

internacionais para a Revista Eixos Tech, abertura de estágios, elaboração de cursos em conjunto, fechamento da

dupla diplomação em Zootecnia e alinhamento final com o de Agronomia/Agroecologia. 8.48.4  Informes:Informes: Professora

Sindynara disse que a ins tuição teve aprovações em alguns editais como: Power4girls, 63/2021 - Indicações

Geográficas e 67/2021 - Apoio à Implementação das Oficinas 4.0. Comentou sobre os projetos em andamento dos

Editais aprovados em anos anteriores e informou que alguns já estão chegando ao término: Editais 35/2020,

01/2020, 02/2020, 01/2021 e 03/2021. Professora Sindynara informou que o Mestrado UNIFEI que terá iníco em

25/03 e o término do dia 15/07. Comunicou que a plataforma da Revista Agrogeoambiental está fora do ar até que

seja regularizado o acesso seguro. Professora Sindynara colocou a proposta de criação de uma comissão fixa para a

Jornada para o Simpósio, tanto para a comissão técnica quanto a de diretores de modalidade o que facilitaria e

perguntou se pode ser feito o encaminhamento para a CAPEPI. Os gestores concordaram com a criação das duas

comissões. As pautas da Diretoria de Desenvolvimento Ins tucional (DDI) foram apresentadas pelo Professor

Marcelo que jus ficou a ausência do Diretor Pedro Henrique Mendonça dos Santos. 9.1 – Solicitação de alteração de9.1 – Solicitação de alteração de

funções gra ficadas entre setores:funções gra ficadas entre setores: A Pâmela Hélia de Oliveira, Chefe de Gabinete explicou sobre a nova dinâmica




	Documento assinado eletronicamente por:

