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Aos seis dias do mês de maio 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 quarta reunião do Colégio de Dirigentes, estando
presentes: Alexandre Fieno da Silva, Aline Manke Nachtigall, Carlos Gabriel Pesoti, Cleber Ávila Barbosa, Giovane José
da Silva, Honório José de Morais Neto, João Olympio de Araújo Neto, João Paulo de Toledo Gomes, Pedro Henrique
Mendonça dos Santos, Ramon Gustavo Teodoro Marques da Silva, Renato Aparecido de Souza, Sindynara Ferreira,
Thiago Caproni Tavares, Thiago de Sousa Santos, Wagner Roberto Pereira e Wanderley Fajardo Pereira. A pauta foi
enviada antecipadamente por e-mail sendo: 1. PALAVRAS DO REITOR. 2. AUDITORIA: 2.1 Plano Anual de Auditoria1. PALAVRAS DO REITOR. 2. AUDITORIA: 2.1 Plano Anual de Auditoria
Interna (PAINT) - Exercício 2022 – Proposta. 3. PROAD: 3.1 Compra compar lhada, 3.2 Patrimônio. 4. PROGEP: 4.1Interna (PAINT) - Exercício 2022 – Proposta. 3. PROAD: 3.1 Compra compar lhada, 3.2 Patrimônio. 4. PROGEP: 4.1
Etapas do Programa de Gestão, 4.2 Publicação do edital de licença para capacitação - 2o semestre, 4.3 PlaforEDU, 4.4Etapas do Programa de Gestão, 4.2 Publicação do edital de licença para capacitação - 2o semestre, 4.3 PlaforEDU, 4.4
Ações mensais do UNIFICA (Qualidade de Vida), 4.5 Validação Cadastral SOUGOV, 4.6 Informes. 5.PROEX: 5.1Ações mensais do UNIFICA (Qualidade de Vida), 4.5 Validação Cadastral SOUGOV, 4.6 Informes. 5.PROEX: 5.1
Homologação da coordenação geral do PIBID, 5.2 Expedição IFSULDEMINAS. 6. PROEN: 6.1 Programa Ver caliza, 6.2Homologação da coordenação geral do PIBID, 5.2 Expedição IFSULDEMINAS. 6. PROEN: 6.1 Programa Ver caliza, 6.2
Programa Resaber, 6.3 Homologação da Coordenação ins tucional da Residência Pedagógica, 6.4 Informes. 7. DTI:Programa Resaber, 6.3 Homologação da Coordenação ins tucional da Residência Pedagógica, 6.4 Informes. 7. DTI:
7.1 Relatórios de resultados de TI de 2021, 7.2 Revisão do PDTI 2021-2022. 8. PPPI: 8.1 Informes. 9. DDI: 9.17.1 Relatórios de resultados de TI de 2021, 7.2 Revisão do PDTI 2021-2022. 8. PPPI: 8.1 Informes. 9. DDI: 9.1
Demanda do MPF sobre acessibilidade, 9.2 Andamento da resposta ao Decreto 10.779/2021: redução do consumoDemanda do MPF sobre acessibilidade, 9.2 Andamento da resposta ao Decreto 10.779/2021: redução do consumo
de energia. 10. EXPEDIENTES.de energia. 10. EXPEDIENTES. Professor Marcelo começou a reunião agradecendo a presença virtual de todos e
comunicou que foi feita uma re ficação na convocação enviada anteriormente para a inclusão na pauta do item da
Auditoria Interna (Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) - Exercício 2022 - Proposta). Professor Marcelo passou a
palavra para o Coordenador Geral da Auditoria, o Servidor Cláudio Soares de Sousa. Cláudio apresentou a proposta
do PAINT e disse que na página 51 do documento contempla as a vidades que foram determinadas para o ao de
2022. Disse que basicamente serão 35 a vidades de auditoria (18 a vidades do po avaliação e 17 a vidades do po
consultoria). Comentou que nas a vidades de avaliação são aquelas auditadas como processos, procedimentos e
editais que já foram ins tuídos. Já as a vidades de consultorias são aquelas que ainda serão ins tuídas. Comentou
que algumas a vidades vem por demandas dos órgãos reguladores. Professor Marcelo agradeceu ao Cláudio e a
equipe da auditoria. Professor Marcelo comentou sobre o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2023 e
comentou sobre o prazo para ajustes e disse que o Honório fará a apresentação na reunião. Professor Marcelo disse
que a Secretaria Estadual de Educação credenciou o IFSULDEMINAS para a oferta de cursos de pós-graduações no
atendimento de várias áreas (Mídia na Educação, Informá ca da Educação, Gestão Escolar, Gestão Educacional,
Educação Matemá ca, Educação Inclusiva, Computação Aplicada à Educação, Ensino de Ciências da Natureza e
Matemá ca) Agradeceu às Pró-reitorias que ar cularam esse credenciamento e comentou que é uma questão
posi va para novas ofertas de cursos de pós-graduação que avançou nos úl mos dois anos no IFSULDEMINAS
principalmente por conta da pandemia sobretudo no formato EaD. Professor Marcelo comentou sobre a reunião que
aconteceu com a FADEMA na data de ontem (cinco de maio) onde está sendo feita a junção dos projetos da
Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP) que vem acontecendo desde 2016. Explicou que foram captações
diversas, tanto externa quanto de patrocinadores além de recursos da SETEC. O alinhamento aconteceu na reunião
com o Presidente da FADEMA, o Professor Renato Ferreira de Oliveira e par ciparam também da discussão a equipe
da Reitoria. Professor Marcelo colocou em apreciação do Colégio de Dirigentes a junção dos projetos da OBAP, sendo
aprovado por todos. No próximo item, Professor Marcelo colocou em discussão a distribuição das duas vagas de
docentes que a ins tuição conseguiu. Explicou que em uma vista à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(Setec) juntamente com o Honório e o Reginaldo Oliveira no ano passado o secretário que na época era o
Wandemberg Venceslau viu a equipe do IFSULDEMINAS e lembrou da ins tuição o que resultou no recebimento das
duas vagas. Professor Marcelo disse que o IFSULDEMINAS foi a única ins tuição de Minas Gerais contemplada com
vagas docentes. O quan ta vo é limitado mas foi o que a ins tuição conseguiu naquele momento. Comentou que na
reunião do Colégio de Dirigentes que aconteceu com a SETEC na semana passada onde foram colocados os
parâmetros e indicadores que a ins tuição, a Silvilene Souza da Silva, Coordenadora-Geral de Desenvolvimento de
Pessoas da Rede Federal da Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica, pontuou que a ocupação das vagas
devem ser de forma imediata, para que não ocorra o recolhimento ou o impedimento na liberação de vagas futuras.



As vagas deverão ser providas até o dia 02 de julho e reforçou que a distribuição, segundo o que foi colocado pela
SETEC e defendida pela ins tuição é que prevaleça na distribuição das duas vagas os indicadores. Professor Marcelo
comentou que o Professor Giovane já compar lhou a planilha com os dados da Plataforma Nilo Peçanha (PNP)
atualizados e frisou que a distribuição das vagas tem que par r de indicadores com dados validados. Professor
Marcelo colocou em apreciação dos gestores. Wagner Roberto Pereira comentou sobre uma demanda da Diretoria
de Ensino e da Diretoria de Desenvolvimento Educacional do Campus Inconfidentes, propondo que até que se dê o
provimento dessas vagas depois de janeiro de 2023 ou no máximo que puder estender. Explicou que o processo de
contratação de Professor subs tuto está sendo feito no Campus Inconfidentes. Uma das vagas está emprestada para
o Campus Inconfidentes e a outra para o Campus Poços de Caldas, para atendimento a contratação de Professor
subs tuto até 18 de junho de 2022. Professor Marcelo disse que o provimento efe vo das vagas tem que ser feito
até o dia 2 de julho e se não ocorrer no prazo poderá acontecer o recolhimento e impossibilidade de provimentos de
outros códigos futuros. Comentou que se for decisão do CD deixar as vagas em aberto é um risco que se está
assumindo. Professor Thiago Sousa explicou que a SETEC vislumbra as vagas ocupadas e não ocupadas, uma vaga
dessas sendo ocupada por subs tuto aparece para a SETEC como vaga sem ocupação. A recomendação da SETEC e
que foi falado na úl ma reunião do Colégio de Dirigentes é pela ocupação imediata das vagas e reforçou o risco
citado pelo Professor Marcelo de recolhimento e impossibilidade de novos códigos de vagas. Professor Renato
comentou que, especificamente com relação a ocupação da vaga por um professor subs tuto o acordo que
aconteceu na reunião do CD em Machado foi que era para encaminhar para as unidades que estavam demandando
e, na ocasião, o Campus Muzambinho não nha objeção pois não havia demanda para o primeiro semestre de 2022.
Explicou que o cenário para o segundo semestre mudou e há bastante demanda. Professor João Olympio comentou
que, se o Campus Avançado Carmo de Minas seja contemplado com uma dessas vagas, não vê problema em liberar o
emprés mo da vaga para o Campus Inconfidentes desde que não prejudique o processo de uma redistribuição ou
concurso. Professor Marcelo relembrou que a três anos atrás quando houve a liberação de vagas um pouco mais
considerável o parâmetro u lizado foi da Portaria do MEC Nº246/16 que foi subs tuída pela Portaria MEC Nº713/21.
Professor Marcelo passou a palavra para o Servidor Márcio Previtalli que explicou os cálculos e os pesos dentro das
planilhas dos indicadores que foram compar lhadas com os gestores. Comentou que foram encaminhados dois
modelos um in tulado com cursos de Formação Inicial e con nuada (FIC) e considerando todos os cursos e outra
planilha sem os cursos FIC e sem cursos de fomento externo como os cursos da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
Foram levados em consideração os indicadores RAP, Eficiência Acadêmica e os percentuais legais. Márcio explicou
que dentro dos indicadores foram colocados pesos para que fosse feito o cálculo da pontuação final. Para Cursos
Técnicos peso cinco tendo em vista a lei 11.892 , para cursos de formação de professores foi u lizado o peso dois
(fazendo referência a vinte por cento de formação de professores) os demais cursos ficaram com o restante do
percentual para a ngir os cem por cento, ou seja, peso três (cursos FIC, cursos de bacharelado, tecnologia e pós-
graduações que não estão relacionadas à formação de professores). Márcio apresentou a planilha e explicou que os
dados u lizados estão dentro da plataforma e validados pela ins tuição de 2018 a 2022. Dentro das colunas RAP
(2018,2019,2021 e 2022) foram colocados uma fórmula da média e na coluna de classificação e foram estabelecidas
as médias. Professor Renato comentou que tendo em vista a composição da força de trabalho vai ter impacto no RAP
e acredita que o RAP seja o principal fator dos três no que diz respeito ao direcionamento de novas vagas. Comentou
que ao considerar um campus menor, se esse campus tem dois únicos cursos e eles forem cursos técnicos, eles
entram na composição do cálculo com cem por cento e eles já ganham quinhentos pontos e esses dois únicos cursos
não necessariamente refletem o número de estudantes. Por outro lado quando se tem um campus maior como é o
caso do Campus Muzambinho, o quan ta vo de alunos pesa o trabalho docente e não necessariamente ele está
apresentado no percentual legal. Em tese espera-se o mínimo de cinquenta por cento e na perspec va do Campus
Muzambinho o percentual de cinquenta por cento é alcançado na maior parte da janela avaliada e o peso é idên co.
Professor Renato disse que não sabe se ter esta estratégia para pesar no “percentual legal”, como sendo a melhor
estratégia para diagnos car o esforço de trabalho. Professor João Olympio disse que em partes concorda com o
Professor Renato quando diz que é mais fácil uma unidade menor que tem somente um curso manter o RAP alto mas
isso não é o que acontece hoje dentro do IFSULDEMINAS. Comentou que hoje o Campus Avançado Carmo de Minas
está com aproximadamente mil e quinhentas matrículas e com vinte professores dentro da unidade fazendo todos
os esforços, o menor quan ta vo e fazendo o máximo. As dificuldades são as mesmas. Professor Renato agradeceu
pelos esclarecimentos do Professor João Olympio e disse que sua fala é no sentido de fazer reflexões da metodologia.
Professor Thiago Caproni disse que a par r do momento que se coloca o peso em somente um curso, ra a questão
dos percentuais legais, pois “quando mexe de um lado, vai atrapalhar o outro lado”. Comentou que “a normalização
é importante pois se atendeu ou está próximo de atender o percentual você ganha uma pontuação”. Professor
Thiago Caproni disse que no entendimento dele está somando médias com percentuais que são unidades diferentes.
Dentro dos percentuais legais, se o campus atendeu ele ganha um ponto e o que não atendeu ganha
proporcionalmente ao que conseguiu atender. Professor Marcelo propôs que seja feita uma reunião do Colégio de
Dirigentes para a definição final em relação as duas vagas na próxima terça-feira dia 10 de maio de 2022 levando em
conta a análise compara va . Professor Marcelo Bregagnoli sugeriu a criação de um GT do Colégio de Dirigentes e
ficou definida a par cipação do Professor Thiago Caproni, Professor Renato, Professor João Olympio e o Professor
Alexandre Fieno com a par cipação do Servidor Márcio Previtalli. Professor Marcelo solicitou ao Professor Cléber a
condução da próxima reunião do CD já que ele estará na Reunião do Conif em Brasília. Professor Marcelo salientou
que, com a nova metodologia, a definição seja rápida e caso não haja a definição na próxima reunião, o reitor usará a
sua discricionalidade para fazer os encaminhamentos das vagas. Explicou que a discussão das duas vagas se estende
a quase oito meses e é preciso a definição urgente. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Giovane que



expôs a metodologia: Matrícula equivalente vezes o peso (Sendo para Cursos Técnicos (peso 5), Cursos de Formação
Pedagogia (peso 2) e demais cursos (peso 1). Márcio Previtalli comentou que a metodologia apresentada pelo
Professor Giovane vai pelo mesmo caminho do que foi apresentado hoje e que causou a reflexão. Sugeriu a criação
de uma normalização. Citou como exemplo que se tem o teto de cinquenta por cento de Técnico como previsto em
lei e sugeriu a prá ca de uma avaliação percentual e quem a ngiu sessenta por cento terá avaliação somada no final
usando a regra de variação percentual. Por exemplo, quem ver vinte por cento de licenciatura terá 1 (um), mas se

ver sessenta por cento terá 1,1 (um virgula um). Professor Marcelo colocou em apreciação e todos concordaram.
Ficou definida uma reunião do GT na segunda dia 9 de maio às 10 horas e depois a apresentação no CD no dia 10 de
maio às 9 horas. Professor Marcelo agradeceu ao Márcio Previtalli. Dando prosseguimento a pauta, Professor
Marcelo passou a palavra para o Honório para a apresentação das pautas da PROAD. Honório comentou sobre o
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 33/2022/GAB/SPO/SPO-MEC que trata dos novos prazos para es ma va de arrecadação de
receitas orçamentárias de fonte própria da União para o PLOA 2023 citado pelo Professor Marcelo no início da
reunião. Informou que os encaminhamentos já foram feitos pela PROAD com as unidades e explicou que o o cio fala
das es ma vas da PLOA mas com receitas próprias e o prazo é até o dia 10 de maio. A outra parte de revisão da
PLOA é com relação a parte de Alienações, Convênios e Doações e os encaminhamentos já foram feitos direto com
os DAPs. No próximo item: Honório disse que ontem aconteceu a reunião com o CAPI e aproveitou para adiantar o
assunto das UASGs e tramitará o processo para que os gestores deem o de acordo onde, rando as unidades de
Carmo de Minas e Três Corações, as demais unidades serem ordenadores de despesas. A adoção do limite de
dispensa que agora é de cinquenta e quatro mil será por Unidade Gestora (UG) e não UASG. Professor Cleber
comentou que nas agendas com as unidades, principalmente nos campi novos, nham demandado muito sobre isso.
A questão da dispensa trazia uma facilidade no dia a dia muito grande que foi perdida esse ano e no ano passado e
agora com o limite de cinquenta e quatro mil, retomando trará novamente a condição e planejar as compras mais
robustas. No próximo item de pauta, Honório tratou o Patrimônio e um pedido de ajuda aos gestores sobre o SIADs.
Comentou que a primeira parte do SIADS almoxarifado já foi concluído. Foi u lizado o Campus Pouso Alegre e o
Campus Machado como laboratório e o resultado foi bem posi vo. Com relação ao patrimônio as unidades tem até
o dia trinta de maio para fazer um trabalho de levantamento de todo patrimônio, finalização e concluir a migração
para o SIADs no mês que vem. As fases de inventário e reclassificação já foi feita, agora acontece a fase de
reavaliação no dia trinta de maio e o desfazimento não poderá ser feita esse ano devido ser ano eleitoral e será
retomada no próximo ano. Honório frisou que precisa da colaboração dos diretores para que orientem o pessoal
para fazer a migração do SIDs Patrimônio até o mês que vem. Professor Marcelo agradeceu ao Honório pelas
colocações e passou a palavra para o Professor Thiago Sousa que apresentou as pautas da PROGEP. Professor Thiago
Sousa comentou sobre a publicação da Instrução Norma va SGP/SEDGG/ME nº 36, de 5 de maio de 2022, que
estabelece o retorno ao trabalho em modo presencial dos servidores e empregados públicos dos órgãos e en dades
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC. A IN nº 36, revoga a Instrução Norma va
SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021 e os servidores deverão retornar ao trabalho presencial até o dia
06 de junho. Informou que as equipes de Gestão de Pessoas já estão sendo instruídas. Sobre as etapas do Programa
de Gestão, comentou que foi aprovado o edital piloto na CAGEP com a previsão de ser lançado no dia 11/05 e citou o
quan ta vo de vagas: RET: 30; INC: 08; MCH: 27; MUZ: 10; PA: 05; PÇ: 06; POA: 12; TC: 3; Carmo: 00). No próximo
item, Professor Thiago comentou sobre a Publicação do edital de licença para capacitação 2º semestre, com o
percentual de cinco por cento. Sobre a Plataforma do Plano de Formação Con nuada dos Servidores da Rede Federal
de Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica – PlaforEDU que foi desenvolvida pela SETEC em que estão sendo
ofertados diversos cursos, e solicitou que os gestores divulguem para os servidores. Na plataforma os cursos são
online e gratuitos e completou dizendo que esse canal é muito importante para a capacitação dos servidores. No
próximo item, Professor Thiago Sousa comentou sobre as ações mensais do UNIFICA que é um grupo formado na
Rede Federal por equipes de Qualidade de Vida onde a equipe da Progep do IFSULDEMINAS também par cipa e cada
equipe está desenvolvendo uma temá ca específica e os eventos são compar lhados com as outras ins tuições da
Rede. Outro ponto abordado pelo Professor Thiago Sousa foi a prorrogação da validação cadastral SOUGOV até
31/05, e frisou que a validação é obrigatório para servidores e chefias. Nos informes, Professor Thiago Sousa
comentou sobre as propostas de reuniões com as equipes de gestão de pessoas e a retomada das visitas às unidades
para esclarecimento de dúvidas, dar apoio e levantamento de demandas. Professor Marcelo agradeceu ao Professor
Thiago Sousa e passou a palavra para o Professor Cleber que apresentou as pautas da PROEX. Sobre a Semana do
Jovem Agricultor, Professor Cleber agradeceu aos Campi Muzambinho, Machado, Inconfidentes e o Campus
Avançado Carmo de Minas pelo apoio e a logís ca. O evento contou com a par cipação de centenas de jovens rurais
e que serão potenciais alunos do IFSULDEMINAS o que irradia em ações de estudo, pesquisa e extensão. No próximo
item de pauta, Professor Cleber tratou da homologação da coordenação geral do PIBID: até o dia 10 de junho a
proposta será enviada novamente à CAPES, e a Professora Luciana Vanessa de Almeida Buranello do Campus Passos
que aceitou o convite para a Coordenação. Professor Marcelo colocou em apreciação dos gestores, sendo aprovado
por todos. Professor Giovane aproveitou o momento para colocar em pauta a homologação da Coordenação
Ins tucional da Residência Pedagógica e sugeriu a indicação do Professor Ricardo Aparecido Avelino, Docente do
Campus Muzambinho. Professor Marcelo colocou em apreciação, sendo aprovado por todos. No próximo item de
pauta, Professor Cleber comentou sobre o Programa Expedição IFSULDEMINAS o programa havia sido suspenso em
decorrência da pandemia e a proposta é pela retomada do programa e gostaria do apoio das equipes e já na próxima
semana com as prospecções de quais cidades par ciparão e quais campi e a elaboração dos editais. Solicitou o apoio
logís co dos campi no período das férias de julho na quinta edição do programa. Professor Marcelo agradeceu ao
Professor Cleber e passou a palavra para o Professor Giovane que apresentou as pautas da PROEN. Professor



Giovane comentou que o Ins tuto Federal de São Paulo lançou um edital para adesão ao Projeto Ver caliza EPT em
conjunto com a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC para a capacitação de servidores da Rede
Federal.O projeto pretende fazer a junção dos cursos de nível técnico com os cursos de nível superiores de
tecnologia, fazendo o aproveitamento de créditos e carga horária, conteúdos e competências reduzindo à duração
do curso de tecnologia. Para a Par cipação do IFSULDEMINAS, deverá acontecer a indicação de quatro docentes,
sendo preferencialmente dois do ensino técnico e dois do ensino superior que atuam nesses cursos. Uma vez
indicado os nomes pelo dirigente máximo a ins tuição se compromete a adequar ao menos um Projeto Pedagógico
em 2023. Professor Govane perguntou se algum campus tem interesse no projeto. Professor Renato disse que tem
interesse. Professor Giovane disse que vai repassar para os DDEs e havendo interesse das outras unidades fará o
alinhamento e a indicação e todos concordaram. No próximo item, Professor Giovane explanou sobre o Programa
Resaber que também é um edital da SETEC, de aproveitamento de saberes e experiências de pessoas do mundo do
trabalho, dos cursos FIC e de capacitação nos cursos técnicos da Rede Federal. Já foram indicadas a Professora Lilian
Vilela Andrade Pinto (Campus Inconfidentes) e a Pedagoga Arthemisa Freitas Guimarães Costa (Campus Avançado
Carmo de Minas) que já estão realizando alguns cursos. Logo será deflagrado com os DDEs as adequações dos PPCs.
Informes: Professor Giovane falou sobre a polí ca de segurança alimentar dizendo que o documento foi construído e
está no CAPI que deliberou por uma conversa entre os DAPs e planejamento para seguir posteriormente com o
trâmite. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Giovane e passou a palavra para ao Professor Ramon que
apresentou as pautas da DTI. Sobre o Relatório de resultados e prestação de contas de TI de 2021 e Revisão do PDTI
2021-2022, Professor Ramon comentou que o relatório está previsto no PDTI, foi feita a solicitação a todos os NTIs
das unidades para a produção desse relatório e gerado também um relatório de resultados da reitoria o documento
passou pelo CGTI e pelo CAPI. Ramon citou alguns pontos importantes do documento, comentou que na reitoria foi
feito um trabalho de revisão dos indicadores e monitoramento dos indicadores do PDI. Comentou que a DTI tem três
indicadores: um deles relacionado ao Plano de Dados Abertos e atualmente está no índice de setenta por cento e
cumprindo a meta prevista. No índice de ambientes adaptados para a acessibilidade web também está em setenta
por cento e cumprindo a meta. A proporção de ambientes padronizados com suporte tecnológico com o índice de
sessenta e cinco por cento. Outras ações que foram feitas em parceria com a PROAD foi a questão das Compras
Compar lhadas onde o setor de logís ca da DTI conduz um trabalho em conjunto com os NTIs onde algumas ações
de compras compar lhadas foram realizadas com resultados posi vos. Professor Ramon disse que também houve
evolução na execução do Plano de Transformação Digital que faz parte da estratégia de governo digital. O
IFSULDEMINAS dentro dos dez serviços previstos no catálogo tem oito serviços totalmente digitais, faltando somente
a emissão do diploma digital (que já está em fase final de implantação) e as matrículas em cursos de Formação Inicial
e Con nuada (FIC) que já está em planejamento. Professor Ramon comentou que aconteceram alguns avanços com
relação a segurança da informação, SUAPedu, a conexão do SUAP ao barramento PEN (onde se pode enviar e
receber o cio de qualquer órgão Federal que não u lizam SUAP) além da melhoria em sistemas como o do Auxílio
Estudan l e o IFvest e destacou os inves mentos feitos no Data center e equipamentos. Professor Marcelo colocou
em apreciação dos gestores sendo aprovado por todos. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Ramon e passou a
palavra para a Professora Sindynara que apresentou as pautas da PPPI. Informes: Edital 84/2021 - seleção de projetos
para desenvolvimento dos ambientes de promotores de inovação na Rede Federal. Professora Sindynara comentou
que o IFSULDEMINAS teve o projeto aprovado para apoio à Incubadora, sendo o Coordenador o prof. João Paulo do
Campus Passos. Professor Marcelo comentou sobre a possibilidade de visitas dos alunos dos campi ao data center da
reitoria e pediu para o Ramon que encaminhe um inventário das ações que aconteceram com relação aos
equipamentos e infraestrutura para os gestores. Professor Ramon comentou sobre a importância das visitas dos
alunos, e se colocou à disposição para a ação. Professor Marcelo agradeceu a Professora Sindynara e novamente ao
Professor Ramon e passou a palavra para o Pedro que apresentou as pautas da DDI. Sobre a demanda do MPF sobre
acessibilidade: com alinhamento com os Campi foi enviada a resposta e agradeceu a colaboração dos diretores e dos
DAPs. Sobre o andamento da resposta ao Decreto 10.779/2021: redução do consumo de energia, onde os resultados
já estão acontecendo no e a ins tuição já está com quase sessenta por cento de economia de energia até fevereiro
de 2022.  Professor Marcelo comentou que a economia em energia é fruto da ação que começou em 2015 com as
instalações das placas fotovoltaicas e que é necessário a publicação desses resultados. Explicou ainda que a ação
contou com o esforço ins tucional, e a meta é o atendimento de cem por cento de energia solar em todas as
unidades. 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. Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente

ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre, seis de maio de dois mil e vinte dois.
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