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Ata  da  126ª  Reunião  do  Colégio  de  Dirigentes  do

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Sul  de  Minas  Gerais  –  IFSULDEMINAS,  realizada  em

vinte e sete de junho de  2022. 

Aos vinte e sete dias do mês de junho 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 de forma virtual, e contou com a participação dos
membros do Colégio de Dirigentes: Alexandre Fieno da Silva, Carlos Gabriel Pesoti, 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,  Flávio  Donizete  Oliveira,  Luiz  Flávio  Reis
Fernandes,  Pedro Henrique Mendonça dos  Santos,  Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva,
Renato Aparecido de Souza, Sindynara Ferreira, Thiago Caproni Tavares e Thiago de Sousa Santos.
Participaram também  como convidados os Diretores eleitos dos campi: Professora Aline Manke
Nachtigall,  Professor Juliano de Souza Caliari,  Professor Rafael  Felipe Coelho Neves e Professor
Alexandre Fieno (que na reunião também substituiu a Professora Mariana Felicetti). A pauta foi
enviada antecipadamente por e-mail sendo: 1. Palavras do Reitor: 1.1 Aprovação das Atas de nºs
123,  124  e  125,  1.2  Renovação  da  comissão  permanente  de  processo  administrativo
(Corregedoria), 1.3 Pautas do CONSUP. 2.ASCOM: 2.1 Atuação da Comunicação do IFSULDEMINAS
no  Período  Eleitoral:  Providências  e  Recomendações.  3.PROEX:  3.1  Diárias  para  os  Jogos  dos
Institutos Federais – JIFs, 3.2 Responsáveis Técnicos – Nutricionistas, 3.3 Expedição IFSULDEMINAS.
4.  PROAD:  4.1  Pagamento  do  Tesouro,  4.2  Arrecadação  própria/Capital.  5.  PPPI:  5.1  Processo
seletivo das Pós-Graduações,  5.2 Congresso dos IFs da Região Sudeste (CONPISUD). 6. DTI: 6.1
Visitas  técnicas  na  DTI,  6.2  Programa  IF  Reverso  -  Transformação  de  TVs  box  em
minicomputadores,  6.3  Protótipo  do  Sou  IFSULDEMINAS.  7.PROGEP:  7.1  Edital  de  vagas
remanescentes  Licença  para  Capacitação,  7.2  Compartilhamento  de  planilha  de  controle  das
progressões  docentes  com a CPPD,  7.3  SIASS,  7.4  Programa de Gestão,  7.5  Homologação de
frequências  de  servidores,  7.6  Edital  de  cadastro  de  reserva,  7.7  Informes.  8.  DDI:  8.1
Levantamento  de  dados  para  o  novo  Greenmetric,  8.2  Obras  2018-2022.  9.  PROEN:  9.1
Reformulação  dos  projetos  de  licenciatura  e  conversa  com  os  coordenadores:  síntese.  10.
EXPEDIENTES. Professor Marcelo Bregagnoli começou a reunião agradecendo a participação virtual



de todos. Comentou sobre o corte de onze por cento do orçamento que fará muita falta para as
ações institucionais sobretudo no fechamento do ano de 2022 e nas perspectivas para o ano de
2023.  Comentou  ainda  que  fará  uma nota  de  repúdio  na  reunião  do  Conselho  Superior  que
acontecerá amanhã, dia 28 de junho. Professor Marcelo Bregagnoli elogiou o trabalho do servidor
Carlos Gabriel Pesoti, que está na coordenação da Assessoria de Comunicação da Reitoria e tem
lidado com situações críticas com muita sabedoria e paciência. Comentou que na reunião de hoje
o Servidor Gabriel apresentará as providências, recomendações e condutas vedadas aos agentes
públicos  no  período  eleitoral.  Sobre  o  Programa  IF  reverso,  Professor  Marcelo  disse  que  o
Professor Ramon fará o detalhamento mas adiantou que a instituição conseguiu criar um bom
programa com as ações dos Campi Poços de Caldas, Machado e Passos. Aproveitou o momento
para parabenizar  o grupo que é coordenado pelo Professor  Ramon e  Professor João Paulo.  O
projeto contou com a descaracterização de quinhentas TVs Box aprendidas pela Receita Federal
que voltaram para a sociedade na forma de minicomputadores atendendo, através de um edital,
escolas públicas municipais. Professor Marcelo Bregagnoli disse que o projeto, em sua nova fase,
vai  prever  a  conversão de cinco  mil  aparelhos  e  a  ação será  mantida com a  Receita  Federal.
Professor Marcelo citou a lei 12.846 ( Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá
outras providências) e disse que ela tem sido cada vez mais cobrada pela TCU e CGU e de forma
incisiva. Professor Marcelo disse que os órgãos de controle estão corretos em atuar na busca de
questões de transparência pautados pelo princípio da integridade, assim a defesa da instituição
passa a ser mais sólida. Comentou que o novo marco da lei entra em vigência e a não prescrição de
muitos atos, orientou que é preciso que a gestão tome muito cuidado com a corrupção ativa ou
passiva,  com  o  desvio  de  recursos  e  recebimentos  indevidos.  Tudo  isso  passa  pelo  olhar  da
auditoria  e algumas questões chegam também na ouvidoria.  Relembrou e alertou que toda a
denúncia que chega pela ouvidoria entra em um sistema que se chama CGU-PAD. Uma denúncia
na ouvidoria já consolidada e com as palavras chaves como corrupção, nepotismo e outros termos,
automaticamente  a  CGU  insere  no  CGU-PAD  e  com  a  denúncia  registrada  a  CGU  fica
acompanhando o desenrolar do processo da denúncia. Professor Marcelo disse que em 2018 foi
ministrado um curso preparatório para a gestão e que foi muito importante naquele momento e
cabe ao Professor Cleber analisar a possibilidade de ministrar novamente para os novos gestores.
Professor  Marcelo  Bregagnoli  passou  a  palavra  para  o  Corregedor  Adriano  Ferreira  Resende.
Adriano disse que a lei anticorrupção trouxe uma nova realidade e que a CGU, por diversas vias,
tem cobrado das instituições por meio da corregedoria e ouvidoria, respostas efetivas sobre as
denúncias  eventualmente encaminhadas  quando caracterizam infração administrativa ou ilícito
criminal. Segundo o Adriano o monitoramento acontece de forma frequente através do e-PAD que
é o sistema utilizado pela CGU. O Corregedor Adriano comentou que a sua participação na reunião
do Colégio de Dirigentes é para tratar do suporte institucional com relação as ações desenvolvidas
pela corregedoria principalmente no que se refere a apuração das questões que estão relacionadas
às  faltas  funcionais  e  questões  que  estão  aparecendo  com  maior  frequência  em  vista  desse
monitoramento da CGU. Comentou que o IFSULDEMINAS não tem uma comissão permanente para
tratar  dessas questões.  Até dois  mil  e  vinte existia um número de servidores designados para
trabalharem nesses processos e nas ações de natureza correcional dentro da instituição mas a
portaria venceu e não foi  renovada. Para que a  instituição possa trabalhar de acordo com os



parâmetros  estabelecidos  pela  CGU,  o  Corregedor  Adriano  pediu  a  colaboração  dos  diretores
gerais que apontem por unidade, cinco servidores habilitados (preferencialmente os formados em
direito ou que já tiveram alguma experiência em Processos Administrativos Disciplinares)  para
trabalharem  nos  procedimentos  de  investigação,  sindicâncias  e  nos  Processos  Administrativos
Disciplinares. “As perspectivas dos trabalhos é não somente punitiva mas também nas ações que
envolvem trabalhos preventivos.” Em outra ação da Corregedoria o Servidor Adriano comentou
que está buscando junto a CGU cursos de capacitações para os servidores. O Professor Alexandre
Fieno perguntou se nesse quantitativo da comissão seria metade de docente e metade de técnicos.
Adriano disse que a metade não teria como, pois são cinco servidores, mas seria importante a
composição  com  pessoas  com  formação  em  direito  ou  que  tenham  alguma  experiência  em
processo  Administrativo  Disciplinar  seja  ela  docente  ou  técnico.  Professor  Luiz  Fávio  expôs  a
dificuldade  dos  servidores  em  aceitar  a  participar  de  comissões  e  perguntou  qual  seria  a
“ferramenta” ou o “atrativo” para oferecer ao servidor. Professor Luiz Flávio disse que o Colégio de
Dirigentes precisa pensar em diretrizes para ser mais atrativo esse processo. Professor Marcelo
Bregagnoli  disse que é muito importante a colocação do Professor  Alexandre e Professor Luiz
Flávio no sentido da atratividade e realmente é preciso ver a questão de como fazer . Professor
Marcelo  Bregagnoli  disse  ainda  que,  as  indicações  para  compor  comissões,  já  passaram  pelo
Colégio  de  Dirigentes  pelo  menos  umas  quatro  vezes  e  sempre  é  relatada  a  dificuldade  no
preenchimento. Reiterou que cada vez mais a CGU e o TCU tem pedido a apuração de fatos e
jogando a responsabilidade sobre a gestão com as indagações, se foi feita a apuração e quais foram
os encaminhamentos.  Professor Marcelo disse que é preciso criar uma comissão com capacidade
técnica para que não incorram de outras responsabilizações como a improbidade administrativa do
próprio gestor. “É preciso pensar junto nessa atratividade e fica um desafio para a próxima gestão.”
Adriano disse que pensando nas possibilidades de trazer servidores para a ação, comentou que
algumas  licenças  exigem do servidor  trabalhos  institucionais  o  que  é  contabilizado em alguns
editais. Sugeriu que o trabalho nessas comissões fosse pontuado de uma maneira maior ou até na
própria normativa docente também fosse pontuado, trazendo o benefício para o servidor. Adriano
comentou que os  processos  de fraudes relacionados à pandemia serão redirecionados  para a
gestão dos campi. Comentou que é uma questão que está sendo apurada desde março e disse que
está concluindo os trabalhos e precisará de apoio da gestão da unidade em algumas questões.
Professor Thiago Sousa esclareceu que o IFSULDEMINAS já tem alguns modelos como os editais de
licença  para  capacitação  ou  o  próprio  Programa  de  Gestão,  que  já  conta  a  pontuação  para
servidores que participam de comissões. Professor Marcelo agradeceu a presença do Corregedor
Adriano e frisou que é sempre bom trazer para a reunião do Colégio de Dirigentes temáticas que
estimulem os gestores a buscar a questão da  “compliance”  e da integridade, que precisam ser
trabalhadas institucionalmente. No próximo item de pauta, Professor Marcelo comentou sobre a
pauta do Conselho Superior que acontecerá amanhã, dia 28, dizendo que  trata-se de uma pauta
técnica e que somente dois itens que precisam de uma análise do Colegiado de Dirigentes.  A
primeira pauta a ser analisada é a questão da vacinação que foi trabalhada pelo grupo de trabalho
do Consup e passou a palavra para o Professor Luiz Flávio. Professor Luiz Flávio explicou que o
trabalho da comissão foi bem tranquilo e que ficou decido pela não adoção do passaporte vacinal
por  não  ter  como  viabilizar  dentro  dos  campi  a  “fiscalização”  do  processo.  Comentou  que  a
comissão vai levar a proposta para o Consup no sentido de motivar a vacinação dos servidores e



estudantes, além da proposta de produzir relatórios semestrais com o acompanhamento vacinal.
Professor  Luiz  Flávio  disse  que  foi  cogitada  a  ideia  de,  no  ato  da  matrícula,  solicitar  a
documentação vacinal  do estudante para efeito de registro.  Professor Luiz  Flávio disse que os
comitês de biossegurança das unidades também foram consultados,  e manifestaram a dificuldade
na exigência do passaporte.  A outra pauta do Consup que foi repassada pelo Professor Marcelo foi
o da Indicação dos Títulos de Doutor Honoris causa do IFSULDEMINAS, a indicação foi feita através
de um formulário preenchido pelas unidades com três indicações do Campus Poços de Caldas, Três
do Campus Inconfidentes e uma indicação do Campus Três Corações. “A instituição pode conceder
até três Títulos Honoris causa. Atualmente como aconteceram a indicação de nomes relacionados
à  política,  foi  feita  uma  consulta  ao  Procurador  Federal,  Doutor  Dauri  Ribeiro  Silva  que
recomendou que a apreciação dos indicados para a definição dos nomes que serão agraciados pelo
Título Honoriscausa aguarde a finalização do processo eleitoral.” Professor Marcelo perguntou aos
gestores se esse seria o encaminhamento também do Colégio de Dirigentes. Todos concordaram
com o encaminhamento. Professor Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o Gabriel Pesoti, que
apresentou  a  pauta  da  ASCOM:  2.1  Atuação  da  Comunicação  do  IFSULDEMINAS  no  Período
Eleitoral:  Providências  e Recomendações.  Gabriel  Pesoti agradeceu ao Professor Marcelo pelas
palavras  no início  da reunião e pela confiança em seu trabalho.  Gabriel  compartilhou com os
gestores  o  documento  “ANO  ELEITORAL  -  ELEIÇÕES  2022  -  Orientações  sobre  condutas
relacionadas  a ações de comunicação e divulgação no IFSULDEMINAS.”  No documento Gabriel
disse  que  fez  um  compilado  com  as  principais  questões  de  comunicação  durante  o  período
eleitoral. Comentou que pela lei eleitoral, três meses antes da eleição acontece o período de sigilo.
Importante lembrar que o período de silêncio (ou defeso eleitoral) irá de 2 de julho de 2022 até o
final  do primeiro ou segundo turno das  eleições (30 de outubro de 2022).  Comentou que as
colocações  do  documento  foram  retiradas  de  normativas  legais  e  que  o  documento  também
tramitou para a  procuradoria  para as  considerações  do procurador  federal.  Gabriel  disse  que,
“durante o período eleitoral, é proibida a realização de qualquer ação de comunicação dos órgãos
públicos que possa configurar propaganda eleitoral  ou levar ao desvirtuamento de propaganda
com consequente benefício a determinado candidato, podendo configurar abuso de poder político
ou econômico seja nas modalidades expressa, subliminar, disfarçada ou dissimulada. São ações de
comunicação: campanhas, notícias,  eventos, posts em redes sociais etc. São proibidas também
ações publicitárias em desacordo com a legislação eleitoral. Fica vedada, no período eleitoral, a
veiculação  ou  exibição  de  discursos,  entrevistas  ou  qualquer  tipo  de  pronunciamento  de
autoridade que seja candidata a cargo político nas eleições. Não é permitida a participação de
candidatos a cargos públicos em inauguração de obras públicas e eventos institucionais. As mídias
sociais digitais devem se limitar a veicular informações e serviços ao cidadão de caráter educativo,
informativo ou de orientação (as ações que não possuem natureza publicitária estão permitidas
durante o período eleitoral, pois esses conteúdos são estritamente informativos, de orientação ou
de prestação de serviço ao cidadão). Está permitida a divulgação de notícias,  desde que sejam
respeitadas as vedações. No período eleitoral, o conteúdo noticioso divulgado nos canais oficiais
do IFSULDEMINAS deve ser o mais neutro possível (os textos devem se limitar à divulgação do fato
ou das informações necessárias para a prestação de serviços, evitando adjetivações, depoimentos
ou enaltecimento de agentes públicos, do programa, da instituição e da ação). Deve também ser
redobrado o cuidado com a impessoalidade em textos e imagens (lembrando que a pessoalidade é



proibida de forma permanente nas divulgações dos órgãos públicos - ou seja, o ato realizado deve
sempre receber mais destaque do que a pessoa que realizou). Recomendamos, portanto, que as
notícias  com conteúdos que possam se  configurar  como promocional  ou pessoal  de  políticos,
partidos  ou  coligações,  mesmo  que  datados  e  publicados  anteriormente  ao  período  eleitoral,
sejam deixadas em modo “não publicado” no site (não visíveis ao público) no período de 2 de jul.
de 2022 ao final das eleições e, se possível, ocultos nas redes sociais. O mesmo deve ser realizado
com matérias  sobre o orçamento das  instituições  de ensino ou  sobre  ações  governamentais.”
Gabriel comentou que será feito um levantamento de todas as notícias dos últimos quatro anos
para  no  gerenciador  do  site  deixar  no  modo  não  publicado  e  após  as  eleições  retorna  a
publicação.  Com relação aos releases à imprensa “deverão focar nas informações de interesse
direto do cidadão vinculadas à prestação de serviços públicos. Proibição de envio à imprensa de
informações que configurem promoção de agentes públicos candidatos às eleições. Os setores de
comunicação possuem atuação pautada pelo princípio da impessoalidade e demais princípios da
Administração Pública. Devem-se evitar conteúdos ou análises que envolvam emissão de juízo de
valor  referente  a  ações,  políticas  públicas  e  programas  sociais,  bem como comparações entre
diferentes gestões de governo.” No item do documento que fala sobre os materiais institucionais
que podem configurar como “brinde” Gabriel leu o trecho do documento que diz “Durante todo o
ano de 2022, não é possível distribuir bens, serviços ou benefícios gratuitamente (por exemplo,
itens que possam ser caracterizados como “brindes”). Não é permitida nem mesmo a entrega de
calendários  institucionais  ou  de  kits  normalmente  oferecidos  em  visitas  institucionais  ou  em
eventos, conforme a legislação vigente. Durante o período eleitoral fica suspensa a distribuição de
materiais  impressos ou publicitários com a marca do Governo Federal,  tais  como publicações,
folders,  filipetas,  cartilhas,  folhetos,  dentre  outros.  Atenção  especial  aos  banners  e  faixas
institucionais que possam conter qualquer referência ao Governo Federal  (de qualquer gestão,
atual ou anterior) e que possam ser reutilizados em eventos ou mesmo que estejam fixados em
locais de circulação, como recepção, cantinas, auditórios, salas de reuniões, salas de aulas, etc.
Não  distribuir  materiais  impressos  que  configurem  unicamente  publicidade  institucional.  São
permitidos materiais impressos específicos de eventos técnicos, informativos e educacionais sem
qualquer  identificação,  direta  ou  indireta,  do  Governo  Federal.  Conforme  a  legislação,  são
permitidos eventos técnicos, informativos e educacionais. Não são permitidas manifestações sobre
candidatos  ou  partidos  políticos  nem  publicidade  institucional.  Não  devem  ser  realizadas
transmissões de debates eleitorais nos canais oficiais do IFSULDEMINAS, bem como é vedada a
divulgação de conteúdo de cunho político-eleitoral. As solenidades para celebrar os aniversários
dos campi podem ser realizadas, porém recomenda-se o cuidado nas falas durante o evento, a fim
de  evitar  configuração  de  publicidade  institucional,  e  sugere  também  que  a  divulgação  seja
realizada após o período eleitoral.  Nas formaturas os discursos não podem conter publicidade
institucional  nem referência a governo ou candidato/partido. Ao transmitir o evento/formatura
pelo canal de YouTube oficial, a instituição passa a ser responsável também pelo conteúdo. Para
facilitar o cumprimento dessa recomendação, sugerimos que formaturas não sejam transmitidas
ao vivo no período de defeso. Assim como as demais ações de comunicação no período eleitoral, a
divulgação do Processo  Seletivo de estudantes  deve ser  informativa,  evitando ser  configurada
como publicidade institucional, salvo se a campanha for aprovada e autorizada pelo TSE. A Ascom
Reitoria trabalha no material que deve ser enviado à Secom para submissão ao TSE. Enquanto não



houver  manifestação favorável  do TSE para a  divulgação da campanha,  o  IFSULDEMINAS deve
seguir  com  a  divulgação  respeitando  a  legislação  eleitoral.  No  momento  oportuno,  a  Ascom
enviará as orientações com relação a divulgação do Processo Seletivo 2023/1º semestre. As visitas
de escolas aos campi para essa divulgação pode ser realizada se houver cuidado para que não
ocorra o enaltecimento da instituição, apenas a divulgação informativa, a divulgação dos cursos e
dos detalhes do Processo Seletivo. Recomendamos evitar a divulgação dessas visitas em sites ou
redes sociais. Nas entrevistas á imprensa o período de defeso, a Secom e a AGU recomendam
pedir  que as  perguntas  de entrevistas  solicitadas  pela  imprensa sejam enviadas  por  escrito  e
também que as respostas sejam encaminhadas no mesmo formato. Importante atentar também
para que as respostas estejam restritas a questões técnicas e não incluam publicidade institucional
nem  menção  a  circunstâncias  eleitorais.”  Gabriel  Pesoti  comentou  sobre  as  redes  sociais
institucionais administradas pela ASCOM onde a recomendação da Secom é que sejam desativadas
durante  o  período  eleitoral  criando  perfis  alternativos  que  funcionariam  somente  durante  o
período eleitoral. Segundo Gabriel na avaliação feita na Ascom da Reitoria ao desativar traria um
prejuízo  muito  grande  para  a  instituição.  Comentou  que  hoje  o  IFSULDEMINAS  no  perfil  do
Facebook  da  reitoria  tem cinquenta  mil  seguidores  e  no  Instagram  com quase  vinte  três  mil
seguidores.  A Ascom manterá as redes sociais mas o trabalho de moderação de conteúdo será
intensificado. “Por medida de cautela, as áreas para comentários e interatividade com o público
nas  propriedades  digitais  dos  órgãos  e  entidades  poderão  ser  suspensas  durante  o  período
eleitoral.  Essa  suspensão não  se  aplica  nos  casos  de  grave  e  urgente  necessidade  pública  ou
quando avaliada a impossibilidade ou inadequação da suspensão das áreas de interatividade pelo
órgão, que deverá intensificar os trabalhos de moderação e intervenção nos comentários, com
vistas a inibir aqueles que firam a legislação eleitoral.” Gabriel  Pesoti comentou que os vídeos
institucionais com a marca do Governo Federal serão ocultados durante o período eleitoral. Nas
redes sociais institucionais não administradas pela  ASCOM seguem também as mesmas regras da
legislação eleitoral. Disse ainda que os perfis identificados a Ascom enviará Termo de Ciência e
Responsabilidade explicando as  regras  eleitorais  dizendo que a pessoa que administra o perfil
ficará  responsável  pelo  conteúdo  em  desacordo  postado  e  pelos  comentários  que  não  foram
moderados. “Os conteúdos postados em perfis pessoais dos agentes públicos são de sua exclusiva
responsabilidade. Recomenda-se a leitura da Cartilha de Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em Eleições 2022, da Advocacia-Geral da União – AGU. Os e-mails oficiais/institucionais, que são
aqueles  no  domínio  "ifsuldeminas.edu.br"  e  “muz.ifsuldeminas.edu.br”,  devem  ser  utilizados
estritamente  para  fins  institucionais,  não  devendo  ser,  em  hipótese  alguma,  utilizados  para
campanhas eleitorais e na divulgação de material de campanha eleitoral e/ou para promoção de
políticos, candidatos, partidos e similares.” Gabriel completou dizendo que o uso dos telefones
institucionais  e  demais  serviços  e  sistemas  também não  podem ser  utilizados  para  beneficiar
algum candidato ou partido.  Com relação as obras Gabriel disse que durante o período de defeso
deve-se ocultar toda referência ao Governo Federal (marca, slogam, citação, etc.) em placas de
obras cobrindo com uma tarja preta ou adesivo e fotografar para registrar que foi feita a ação. Nos
eventos de inauguração durante o período eleitoral não é permitida a presença de candidatos. No
final do documento apresentado pelo Gabriel foi citado que, em caso de dúvida pode ser feita uma
consulta  à  Procuradoria  Federal  e/ou  TSE  por  meio  da  Secom,  através  do  e-mail:
perguntas.sicom@mcom.gov.br . Gabriel Pesoti comunicou que foi agendada uma reunião com os



comunicadores amanhã, dia 28 de junho para repassar as orientações já que o período de defeso
começa no dia 2 de julho. Após a reunião com os comunicadores o documento será encaminhado
para todos os campi para a ciência dos diretores. Professor Marcelo agradeceu o Gabriel Pesoti
pela apresentação e passou a palavra para o Professor Cleber para a apresentação das pautas da
PROEX. No item:  3.1 Diárias para os Jogos dos Institutos Federais – JIFs, Professor Cleber disse que
o trabalho já está sendo feito na organização da logística e a indicação dos responsáveis de cada
campi que vai trabalhar junto às equipes. Professor Cleber comentou que houve a solicitação do
Professor Alexandre Fieno para o pagamento de duas diárias para Inconfidentes para os servidores
que acompanharão as equipes.  Professor Alexandre Fieno disse que no Campus Pouso Alegre não
tem  ainda  um  Coordenador  de  Esporte  com  função  gratificada  que  seria  uma  forma  de
reconhecimento pelo  trabalho  de  acompanhamento  dos  alunos.  Professor  Cleber  disse  que  a
proposta seria pelo pagamento de duas diárias para os seis dias de permanência do servidor no
Campus  Inconfidentes  durante  os  JIFs.  Professor  Marcelo  colocou  em  apreciação  e  todos
aprovaram. No próximo item: 3.2 Responsáveis Técnicos – Nutricionistas. Professor Cleber disse
que outra questão que tem demandado na PROEX e que precisa de um encaminhamento do
Colégio de Dirigentes é a questão da execução dos recursos do PNAE. A instituição tem recebido o
recurso  de  quase  um  milhão  de  reais  e  para  a  execução  dos  contratos  e  é  necessário  um
responsável técnico para atuar assinando o processo de chamada pública na licitação.  Professor
Cleber disse que até então vinha conciliando isso com as unidades que tinham esse profissional
com as unidades que não tem. Foi criado um modelo de apadrinhamento onde cada campus pré
fazia o acompanhamento do campus mais próximo. Em 2018 o Ministério da Educação solicitou
que se  tivesse um responsável  técnico do IFSULDEMINAS representado toda a instituição.  Na
época  houve  uma  conversa  com  o  servidor  Pedro  Paulo  Oliveira  que  assumiu  essa
responsabilidade técnica institucional.  Houve agora um pedido do Pedro, que está com muitas
demandas de trabalho no Campus Avançado Carmo de Minas , para que o trabalho fosse diluído
com as outras unidades. Professor João Olympio propôs que o Pedro apoie somente as unidades
de Três Corações e Carmo de Minas e mais uma outra unidade não atuando como o responsável
técnico institucional propondo assim um rodízio entre as unidades que possuem nutricionistas.
Professor Cleber disse que é preciso um diálogo dos campi pré com seus nutricionistas e que seja
feita uma agenda com a PROEX para tentar formatar esse rodízio. Professor Cleber propôs que
volte o modelo de apadrinhamento e posteriormente se discuta o rodízio do responsável técnico
institucional  e  solicitou  o  apoio  dos  Campi:  Inconfidentes,  Machado  e  Muzambinho  e  todos
concordaram.  No  próximo  item:  3.3  Expedição  IFSULDEMINAS.  Professor  Cleber  disse  que  já
conseguiu oito cidades para pleitear a mobilização no período de férias e informou que vai ser na
semana do dia 22 de julho.  Solicitou aos diretores o apoio logístico e o apoio das equipes de
suporte aos estudantes.  Professor Marcelo agradeceu ao Professor Cleber e passou a palavra para
o Honório para a apresentação das pautas da PROAD.  4. PROAD: 4.1 Pagamento do Tesouro. 
Honório comentou sobre a plataforma do PagTesouro (que é um componente de processamento
de pagamentos  digitais  gerido pela Secretaria  do Tesouro Nacional,  instituído pelo Decreto nº
10.494, de 23 de setembro de 2020) e passa a ser obrigatório no próximo ano. Comentou que a
PROAD antecipou a ação em parceria com a DTI através da plataforma seguindo o modelo do
Ministério da Economia e apresentou a todos. Honório explicou sobre a forma do preenchimento
dos dados e disse que agora o pagamento pode ser feito utilizando Pix, cartão de crédito e boleto

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix


bancário (GRU Simples)  e  é  um avanço para a  instituição.  No próximo item: 4.2 Arrecadação
própria/Capital.  Honório  disse  que  fez  algumas  reuniões  nas  unidades  para  propor  algumas
estratégias  que beneficiassem a instituição no que se  refere  a  capital.  Comentou que existem
diversas demandas pedindo equipamentos e outros itens que precisam no dia a dia e que não
consegue atender por falta de capital. Honório disse que existem dois problemas que acontecem
principalmente na área de TI. Em alguns processos as  empresas não estão conseguindo entregar
os produtos por conta da alta do dólar. A ideia é colocar cem por cento do valor da fonte 250 em
capital. Honório comentou que foi feita uma conversa com as unidades de Inconfidentes, Machado
e Muzambinho e a escolha é da unidade em colocar cem por cento do valor.  Citou o exemplo: “se
uma unidade optar por cinquenta por cento, seria deixado além dos cinquenta por cento mais dez
por cento reservado para a unidade e o restante seria para o montante institucional de capital. A
medida que a PROAD fosse recebendo os pedidos de capital ao longo de 2023, seria feito a troca
de custeio por capital na unidade.” Honório explicou que a margem  dos dez por cento de custeio
que ficará para a unidade para fazer pagamentos pontuais do dia a dia e o restante colocado como
cem por cento de capital. Professor Marcelo disse que a proposta seria colocar cem por cento da
arrecadação própria em capital conforme as explicações do Honório e colocou em apreciação dos
gestores se já pode fazer essa previsão na PLOA.    Professor Renato citou como exemplo “se o
Campus Muzambinho alocar cem por cento da fonte 250 em capital, caso alguma outra unidade
demande,  o  valor  em  capital,  pode  ser  repassado  para  essa  unidade  e  o  valor  retorna  para
Muzambinho na forma de custeio.” Carlos Reinato perguntou se será colocado setenta por cento
capital e trinta por cento de custeio. Honório disse que a decisão de quanto a unidade quer de
capital  é livre.  No caso se optar por trinta por cento os outros setenta por cento vem para o
montante institucional e o valor posteriormente é repassado para a unidade na forma de custeio.
Honório frisou que tudo isso é sem alterar a autonomia da unidade e o que o campus pedir será
feito. Professor Marcelo colocou em apreciação e todos concordaram. Honório disse que fará os
encaminhamentos junto aos DAPs e no próximo ano uma apresentação do esboço da planilha com
os valores e pedidos para serem feitas as trocas de custeio/capital. Honório comentou sobre o
corte  no orçamento do IFSULDEMINAS que foi  de  11,75% (Três  milhões  oitocentos  e  noventa
quatro  mil  reais  e  trinta  e  três  centavos)  se  considerado  o  total  da  LOA.  Professor  Marcelo
agradeceu ao Honório e passou a palavra para a Professora Sindynara que apresentou as pautas da
PPPI. Professora Sindynara apresentou o item: 5.1 Processo seletivo das Pós-Graduações dizendo
que, em uma reunião anterior do Colégio de Dirigentes foi feita uma tentativa em estipular uma
definição de calendário para a abertura de cursos de pós-graduação no IFSULDEMINAS. Comentou
que tem recebido um retorno da Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE)  com relação aos cursos
Lato sensu e como eles não tem uma data definida de abertura, alguns cursos estão concorrendo
com outros  cursos  do próprio IFSULDEMINAS.  Professora Sindynara disse  que precisa  de uma
deliberação ou um encaminhamento de estudo ou GT para pensar nas possibilidades de trabalhar
na melhor forma a abertura dos cursos Lato sensu dento do IFSULDEMINAS. Ficou deliberado que
seja formado um Grupo de Trabalho para trabalhar junto aos campi. Na próxima pauta da PPPI: 5.2
Congresso dos IFs da Região Sudeste (CONPISUD). Professora Sindynara disse que na reunião com
o FORPOG do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e foi perguntado se o IFSULDEMINAS
teria o interesse em sediar o evento no próximo ano que está previsto para abril ou maio de 2023.
Professor Marcelo disse que devido a estrutura de hotéis e proximidade com o aeroporto, seriam



três cidades que teriam condições: Passos, Poços de Caldas ou Pouso Alegre. Todos concordaram e
ficou definido que sediará o evento o Campus Poços de Caldas com a participação de todos os
campi.  Professora Sindyara comentou que informou para a Secretaria Estadual de Educação dos
Cursos do programa Trilhas Educadores foram efetivadas as seguintes matrículas: curso de Gestão
Escolar:  25  (Passos),  Gestão  educacional:  127  (Três  Corações),  Educação  Matemática:  28
(Inconfidentes),  Ensino  de  Ciências  da  Natureza  e  Matemática:  38  (Poços  de  Caldas).  Hoje
permanecem 3 cursos: Passos, Inconfidentes e Três Corações com um novo quantitativo no dia
18/07. Foi feito o agradecimento aos Campi que aderiram a ideia mesmo não tendo o quantitativo
de 50 matrículas. Professor Marcelo agradeceu a Professora Sindynara e passou a palavra para o
Professor Ramon que apresentou as pautas da Diretoria de Tecnologia da Informação(DTI).  No
item:  6.1  Visitas  técnicas  na  DTI,  Professor  Ramon  informou  que  a  reitoria  está  recebendo
estudantes para a apresentação de como que é a política de governança de TI, a infraestrutura e o
trabalho da equipe dos técnicos administrativos, que é muito intensa e com muitas demandas. 
Informou que na próxima quarta-feira, dia 29 de junho receberá o Professor João Paulo e a equipe
de  estudantes  do  Campus  Passos  e  colocou  à  disposição  aos  demais  diretores  que  tiverem
interesse em trazer seus alunos é só entrar em contato para o agendamento. No próximo item: 6.2
Programa IF Reverso - Transformação de TVs box em minicomputadores, Professor Ramon disse
que  o  projeto  foi  encabeçado  inicialmente  pelos  campi  Poços  de  Caldas,  Machado  e  Passos.
Ampliado a nível institucional contará com a participação de docentes de todas as unidades e de
estudantes mediante o fomento de bolsas. Os nomes dos docentes que participarão do projeto
foram encaminhados pelos diretores e já foi feita uma reunião inicial. Está sendo feita também o
processo de seleção dos estudantes e a previsão é que no início de agosto dê início a mais uma
rodada  de  descaracterização  de  tvs  box.  No  projeto  também  será  produzido  um  material  de
orientação de como utilizar os equipamentos com tutoriais e vídeos instrucionais. No próximo item
de pauta:  6.3 Protótipo do Sou IFSULDEMINAS,  Professor Ramon comentou sobre a revisão e 
reformulação  do  ID@IFSULDEMINAS  que  atualmente  tem  uma  interface  e  é  utilizado  por
estudantes e servidores para a realização de acessos ao e-mail institucional, SUAP  e rede wi fi
criando um usuário e senha. Professor Ramon disse que foi detectado a necessidade de algumas
melhorias e junto a CDTI foi realizado um trabalho de "redesign". Professor Ramon apresentou o
protótipo do “Sou IFSULDEMINAS”, em substituição ao ID@IFSULDEMINAS, sistema para criação de
acesso às plataformas do IFSULDEMINAS. A nova versão visa proporcionar uma melhor experiência
do usuário com o IFSULDEMINAS em uma interface mais clara e intuitiva para o usuário. A nova
solução está em fase de implementação tem previsão de entrar  em produção ainda este ano.
Professor  Ramon  comentou  sobre  os  problemas  que  aconteceram  recentemente  com  a
conectividade de internet. Informou que os problemas foram decorrentes de alguns “bugs”  no
roteamento da RNP com duas indisponibilidades no mês de maio e que encaminhará aos gestores
o  relatório  do  POP  MG/RNP  referente  a  indisponibilidade  da  conexão  à  internet.  Professor
Alexandre Fieno parabenizou pelo trabalho da DTI e sugeriu que o site institucional seja atualizado
para uma melhoria da experiência dos usuários. Gabriel Pesoti comentou sobre uma reunião que
foi realizada na semana passa para a reestruturação do site só que ela envolve um planejamento a
longo prazo. O projeto foi iniciado colocando as necessidades e organizando as ações. Citou como
exemplo a necessidade de uma padronização dos  arquivos  dentro do "joomla",  que hoje  não
acontece,  além dos  acessos  de  usuários  que  precisam  ser  restritos  por  setor.  A  reformulação



também envolve tomadas de decisão dos novos gestores que precisam entender a necessidade e
trabalhar em conjunto. Professor Ramon disse que na reunião com a ASCOM que aconteceu na
semana passada foi muito produtiva e a equipe está motivada, comentou que o trabalho precisa
ser  feito  de  forma planejada  e  para  isso  está  sendo  preparado  um plano  de  ação.  Professor
Marcelo agradeceu ao Professor Ramon e passou a palavra para o Professor Thiago Sousa que
apresentou as pautas da  PROGEP: 7.1 Edital de vagas remanescentes Licença para Capacitação,
Professor Thiago solicitou aos gestores, se todos concordam com a proposta de um novo edital
para  vagas  remanescentes,  todos  concordaram.  No  próximo  item:  7.2  Compartilhamento  de
planilha de controle das progressões docentes com a CPPD. Professor Thiago Sousa disse que,
quando o docente chega no período para progredir,  a CPPD não faz no tempo certo, gera um
retrabalho  para  a  PROGEP  e  a  insatisfação  do  docente  que  não  progrediu  no  tempo  correto
gerando muitas vezes o pagamento de exercício anterior. Para um melhor controle dos prazos a
PROGEP  elaborou  uma  planilha  com  a  proposta  de  compartilhamento  e  aconteceram  alguns
relatos das CPPDs locais e pediu para os Diretores gerais que quando houver vacância de membros
da CPDD, tentar preencher de uma maneira rápida evitando transtornos. No próximo item: 7.3
SIASS, Professor Thiago Sousa pediu o apoio dos diretores gerais no sentido de conscientizar os
servidores das unidades quanto a importância em inserir o atestado no SouGov no prazo correto
(cinco dias) e a necessidade de comparecimento nas perícias agendadas a fim de evitar o corte de
ponto e outros constrangimentos. No próximo item:  7.4 Programa de Gestão, Professor Thiago
Sousa  disse  que  alguns  setores  não  conseguiram  preencher  todas  as  vagas  que  tinham  sido
disponibilizadas  para  o  setor  e  apresentou  a  proposta  de  abertura  de  um  edital  de  vagas
remanescentes mediante ao remanejamento de vagas nos setores e perguntou se os gestores
concordam  com  a  proposta.  Todos  concordaram.  No  próximo  item:  7.5  Homologação  de
frequências de servidores, Professor Thiago Sousa explicou que, para  o servidor ser inserido no
programa de gestão, ele não pode ter banco de horas (saldo negativo e nem saldo positivo) no seu
registro de frequência. Com o programa de gestão percebeu-se que muitos servidores estão com
problemas relacionados ao registro de ponto. No caso de não homologação no prazo pela chefia
imediata, a regularização da folha de ponto tem que ser realizada pela autoridade máxima da
instituição. Para estes casos de necessidade de homologação de folha de ponto, é preciso que haja
um  requerimento  pelo  servidor  assinado  pela  chefia  imediata  e  diretor-geral  (  via  ofício  )  e
instruído processo e endereçado ao Gabinete do reitor para a homologação. No próximo item: 7.6
Edital de cadastro de reserva para Professores substitutos, Professor Thiago Sousa disse que foi
feita uma discussão dentro da PROGEP e que o IFSULDEMINAS nunca tinha feito um edital desse
tipo. Foi feita uma consulta na legislação e na Procuradoria Federal com o objetivo de ter uma
segurança institucional  no  período eleitoral,  onde  não consegue  homologar  processo  seletivo.
Professor  Thiago  Sousa  disse  que  foi  pensado  em  dez  áreas  críticas  da  instituição,  além  das
demandas previsíveis que é feita pela unidade, foi aberta a possibilidade. Foi feita uma reunião
com os DDEs e a PROEN no dia 16 de maio, explicando que o cadastro de reserva também gera
responsabilidade institucional como por exemplo o fato de ter que esgotar a lista para um novo
edital para a área que está no cadastro de reserva. O processo teve 1333 inscritos, gerou uma
grande demanda de trabalho na PROGEP que está finalizando para providenciar a homologação
dos  resultados  até  o  dia  02/07,  e  agradeceu  as  comissões  e  aos  DDEs.  Professor  Marcelo
agradeceu ao Professor Thiago Sousa e passou a palavra para o Servidor Pedro que apresentou a



pauta  da DDI: GreenMetric 2022.  Pedro informou que o Servidor Leonardo Manso começará os
trabalhos de levantamentos dos dados e evidências atualizados do GrenMetric para o ano de 2022
e pediu o apoio dos gestores. No próximo item de pauta, Pedro apresentou o histórico das obras
desde 2018 até a presente data por unidade. Atualmente são 14 obras que estão em execução e
oito documentos de projetos que estão em licitação. Professor Marcelo agradeceu ao Pedro e
passou  a  palavra  para  a  Professora  Márcia  para  a  apresentação  da  pauta  da  PROEN:  9.1
Reformulação dos projetos de licenciatura e conversa com os coordenadores: síntese. Professora
Márcia comentou sobre o não atendimento das Diretrizes Curriculares Nacionais nas licenciaturas.
Disse que aconteceu uma rodada de conversa com o Professor Giovane, a equipe da Diretoria de
ensino (DIREN), os Diretores de ensino dos Campi e os coordenadores dos cursos de licenciaturas
do IFSULDEMINAS para debater sobre o atendimento das diretrizes que estabelecem prazo para
seu atendimento, até o final de 2022 e em 2023 todos os Projetos Pedagógicos alterados. Informou
que “as diretrizes trazem uma proposta de formação fragmentada, na qual o estudante cursará no
primeiro  ano  apenas  disciplinas  de  conhecimentos  didático-pedagógicos  e  somente  nos  três
últimos anos é que ele cursa as disciplinas de conhecimento específico.” Informou ainda, que “há
uma resistência por parte de muitas instituições sobre a proposta da diretriz. Destaca-se que a
proposta apresenta um agravante que é o comprometimento da carga horária dos professores
responsáveis pelas disciplinas de formação docente pois não há carga horária para esses docentes
concentrarem todas  as  aulas  nos  primeiros  anos  de  ofertas  dos  cursos  de  licenciatura  o  que
impossibilita a execução dos cursos de licenciatura nos moldes que se tem hoje. Foi acordado com
os coordenadores que eles se reunissem com seus colegiados e NDEs para debaterem a questão,
redigirem uma ata e encaminhar para a PROEN até o início de julho. Após a análise das atas, será
feito um consolidado e posteriormente, apresentaria ao CEPE e CONSUP.” No próximo item de
pauta:  Diplomas  Digitais,  Professora  Márcia  informou  que  após  muitos  meses  de  trabalho  da
DIREN e DTI o diploma digital está em fase final. Esclareceu que o registro e expedição de diplomas
passa por dois processos: a pasta documental do estudante, que é assinada por vários sujeitos
responsáveis pela ação e  passando inclusive pelo diretor do campus e reitor. O segundo processo
é o diploma digital que também é assinado pelo chefe de secretaria acadêmica, DG, DIREN e reitor.
Professora Márcia agradeceu o empenho das equipes e informou que em breve, a instituição terá
seu primeiro  diploma digital  registrado e  expedido.  Professor  Marcelo agradeceu a Professora
Márcia e informou que o Secretário da SETEC Professor Tomás Dias Sant'Ana confirmou sua ida ao
Campus  Inconfidentes  para  a  inauguração de algumas  obras.  Professor  Luiz  Flávio estendeu o
convite para todos os gestores para o dia 30 de junho às 11 horas. Nos expedientes, Professor
Marcelo Bregagnoli solicitou a aprovação dos dirigentes do novo Plano de Trabalho da OBAP 2022-
2023  para  execução  via  FADEMA,  sendo  aprovado  por  todos.  Ao  final  da  reunião,  Professor
Marcelo colocou em apreciação as atas do CD nºs 123,124 e 125, sendo aprovada por todos.
Terminada a  pauta,  o  Reitor  Professor  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu  a  presença  de  todos  e
declarou encerrada a reunião do Colégio de Dirigentes às dezesseis  horas e cinquenta e cinco
minutos.  Eu,  Iracy  Rennó Moreira  de  Lima lavrei  a  presente  ata  que,  após  a  apreciação será
assinada por todos. Pouso Alegre, vinte e sete de junho de dois mil e vinte dois. 




