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Aos oito dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e vinte e dois 1 

minutos, na sala de reuniões do Câmpus Inconfidentes, sob a Presidência do Reitor, Professor 2 

Sérgio Pedini, realizou-se a quadragésima terceira Reunião do Colégio dos Dirigentes, a 3 

segunda do ano de 2014, estando presente: Ademir José Pereira; Walner José Mendes; Josué 4 

Lopes; João Paulo de Toledo Gomes; Marcelo Carvalho Bottazzini; Eder Sacconi; Marcelo 5 

Simão da Rosa; Cléber Ávila Barbosa; Mauro Alberti Filho e José Jorge Guimarães Garcia. A 6 

pauta da reunião foi encaminhada previamente, sendo: Recredenciamento Institucional;  7 

Editais de extensão por Campus e Institucional; Centro de Línguas nos Campus; Pronatec - 8 

Conjuntura e encaminhamentos; Orçamento 2015 – preparação; Acervo Bibliográfico;  9 

Acórdão TCU 3023/2013; PIQ; OBAP; Bioterio; Expedientes. O Presidente agradeceu a 10 

todos pela presença, em especial agradeceu ao Ademir pela recepção no Câmpus 11 

Inconfidentes. Justificou a ausência do Marcelo Bregagnoli que está de férias, e o Éder 12 

Sacconi veio representá-lo. Passou a palavra para o Ademir que desejou bom dia a todos, 13 

disse que é um prazer receber o Colégio de Dirigentes no Câmpus Inconfidentes, talvez a 14 

última reunião em que esteja na direção do câmpus. Aproveitou para agradecer a oportunidade 15 

de participar do Colégio de Dirigentes e da Direção do Câmpus Inconfidentes, nesses quatro 16 

anos. Disse que foram aprendizados, questionamentos e discussões profissionais. Agradeceu a 17 

presença de todos. O Presidente disse que, como o Ademir falou, nós não sabemos, enquanto 18 

reunião ordinária, seria a última desse mandato, pode haver uma reunião extraordinária, pois a 19 

princípio o mandato termina formalmente a meia noite do dia 28 de maio. Falou que isso não 20 

depende de nós e sim da Casa Civil, pois o processo já passou pelo MEC. Adiantou que já 21 

conversou com o Marcelo Bregagnoli de manter a formalidade e no dia 28 transfere a 22 

substituição para ele, hoje função ocupada pelo Marcelo Rosa, e dia 29 pode assumir de fato, 23 

aguardando que siga os trâmites normais. Disse que como o Ademir falou se for a última 24 

reunião gostaria também de agradecer. Falou que foram quatro anos bastante intensos, para 25 

ele, particularmente, que passou por diversos setores, em Machado, mas certamente esse 26 

momento foi o mais intenso tanto no Conselho Superior como aqui no Colégio de Dirigentes. 27 

Falou que as avaliações virão, e tem de vir mesmo, erramos, com certeza, não resta dúvida, 28 

ninguém é infalível. Nós temos esse legado, as normatizações, as resoluções aprovadas pelo 29 

CONSUP, criamos um manual de procedimentos que se deve muito a essa mesa aqui, do 30 

Colégio de Dirigentes. Agradeceu ao Ademir e ao Walner que tiveram a iniciativa de trazer os 31 

diretores eleitos para essa transição. Disse que estamos chegando a uma maturidade 32 

institucional que reflete nessas consequências de ter avançado institucionalmente, porque 33 

desafios vêm muitos, grandes e difíceis, só quem faz parte da rede, a muito tempo, sabe dos 34 

desafios. O Presidente colocou a Ata da Reunião do dia sete de março em discussão para 35 

aprovação. Josué apontou na linha 176 a digitação de “Poços de Caldas”. Na linha 201, no 36 
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final da frase, onde se lê: “estavam trabalhando na resolução 57”. Leia-se: “estavam 37 

trabalhando baseados na resolução 57”.  A Ata da Reunião do dia 07/05/2014 foi aprovada 38 

com as correções. O Presidente explicou que a posse dos diretores é feita no dia seguinte da 39 

posse do reitor pelo ministro e que todos ficam pró-tempore até a nomeação do Reitor. Disse 40 

que todos os mandatos têm de começar juntos. Seguindo a pauta: Recredenciamento 41 

Institucional. O Presidente disse que na sexta-feira (02/05), à tarde, recebeu o e-mail 42 

cancelando o Recredenciamento Institucional em função de problemas dos auditores. 43 

Agradeceu o empenho de cada um dos diretores, mas não foi culpa nossa, e que 44 

provavelmente será remarcada para agosto. Falou que a grande parte do trabalho já foi feito. 45 

Existe um acordo entre CONIF, SETEC e CERES, e não tínhamos a condição de publicamos 46 

o PDI agora. Lembrou que a CERES se comprometeu desde que um ofício fosse enviado pela 47 

SETEC se comprometendo passar para as equipes que continuaria valendo o PDI, eles 48 

reabririam no meio do ano para lançar o PDI novo. Disse que isso provocou entre nós um 49 

relaxamento nos prazos da nova discussão do PDI, mas que não teria recredenciamento 50 

institucional nesse período. Falou que o PDI está pronto, passando por uma revisão, se o 51 

Recredenciamento Institucional vier em agosto, nós já vamos ter o novo PDI, que 52 

provavelmente vai poder lançar em junho o PDI. Passou a palavra para o Marcelo Rosa que 53 

justificou que foi encaminhado um e-mail pelo presidente da comissão de recredenciamento 54 

institucional com o ofício agradecendo o empenho da instituição. Disse que em relação a toda 55 

documentação, os documentos estão todos preparados, é só a questão do PDI. Falou que não 56 

teria problema em si em manter a documentação na reitoria, ela está lacrada, vindo é só expor 57 

o que estão pedindo. A dúvida comum é a visita ao câmpus, que é padrão do INEP, entretanto, 58 

esses que vem já estão sendo cadastrados para outros institutos federais e vem com 59 

conhecimento dos institutos. Disse que o câmpus que será visitado é o Câmpus Pouso Alegre, 60 

porque não podem sair do município, o mais importante é a documentação. Lembrou que já 61 

passamos por muitos credenciamentos de cursos e sempre, todos tiveram 4 (quatro) como 62 

conceito. Ficou definido que os documentos ficarão na reitoria. Dando continuidade, item 63 

Editais de extensão por Câmpus e Institucional. Cléber justificou que esse tópico foi 64 

colocado na pauta porque derivam de uma série de ações que estão sendo desenvolvidas na 65 

parte de Extensão e traz alguns informes para alguns desdobramentos, na parte de recursos 66 

dos câmpus e outros que estão sendo centralizado.  Disse que na Câmara de Extensão, em 67 

fevereiro, foi discutido que a divisão deverá ser parte linear e parte conjunta e, já 68 

descentralizou para cada um dos câmpus (47 mil e 300). Falou que já deram continuidade às 69 

ações, já saiu o edital, o Câmpus Muzambinho preferiu dar continuidade aos projetos que já 70 

estavam e andamento, o Câmpus Machado abriu cursos FIC. Disse que dentro dessa 71 

descentralização a grande maioria já está desenvolvendo e aplicando o valor descentralizado 72 

(47 mil e 300). Falou que abriram um edital para cultura, artes e esportes. Foi visto nas 73 

reuniões da Câmara, que a parte técnica foi bem contemplada na instituição, já a parte 74 

artística, cultural e de esportes há muito que se fazer. O edital está com 110 mil aberto, vai 75 

passar para os coordenadores de extensão fazerem as inscrições, na semana que vem vai 76 

começar a seleção dos projetos. Disse que o Marcelo Bregagnoli colocou que a parte do 77 

esporte sairia do Ensino e iria para Extensão, prevendo isso foi colocado um aporte dos 78 

discricionários, 50 mil nesse edital, que serão selecionados nas próximas semanas. Disse que 79 

o edital de Agroecologia fizeram também com recurso discricionário, com a aplicação dos 80 

125 mil, já descentralizaram para os câmpus a parte de bolsas dos projetos aprovados, na parte 81 

de compra de capital e custeio estão descentralizando do cartão pesquisador. Falou que foi 82 

colocado no edital que todos teriam interface com ensino e extensão, após análises dos 83 

projetos eles se encaixaram nas propostas do cartão pesquisador, as bolsas foram transferidas 84 

para os câmpus. Outro edital que está em andamento é o edital de seleção de estagiários, 85 

apresentado pela PROEX. Foi necessário prorrogar algumas áreas, por falta de inscrição, por 86 

mais uma semana. Na próxima semana será concluída a seleção dos estagiários. Explicou que 87 

10% do quantitativo de servidores podem ser usados para estagiário, para atender todos os 88 



 

 

câmpus nas suas demandas. Disse que foram esses quatro editais que a PROEX concentrou 89 

nesse semestre para dar vasão aos projetos. Josué questionou sobre o recurso dos estagiários 90 

se é da extensão ou é do câmpus. Cléber respondeu que é recurso de custeio do câmpus. João 91 

Paulo questionou como vai ser a verificação dos projetos. Cléber disse que será montada uma 92 

comissão para seleção. João Paulo questionou se serão integrantes de cada campus. Cléber 93 

disse que será por área. Éder disse que o cartão pesquisador já está funcionando. O Presidente 94 

disse que sobre o edital de Agroecologia, fez um acordo com o Marcelo Bregagnoli de que o 95 

discricionário como nas despesas de diárias e passagens, 50% era coordenado pela PROPLAN 96 

e que agora será uma negociação do Marcelo Bregagnoli com o novo Colégio de Dirigentes. 97 

Prosseguindo, item Centro de Línguas nos Câmpus. Cléber disse que esse tópico foi uma 98 

questão de proposta do Marcelo Bregagnoli, na época de campanha inclusive, que seria uma 99 

questão de fomento, no ano passado foi trabalhado na Assessoria Internacional a questão dos 100 

cursos de inglês e espanhol em cada câmpus. Disse que esse ano iriam abrir cursos FIC, no 101 

decorrer dessa proposta surgiu a questão SETEC, um proposta bem robusta com relação a 102 

parte de línguas, tanto para servidor quanto para alunos, EaD - E-Eec. Disse que se vai ter 103 

esse aporte para contratação de tutores, professores, toda a estrutura do E-Tec, articulou essa 104 

de questão de Centro de Línguas por FIC que vai trabalhar nessa linha. A assessora 105 

internacional, Narayana, já entrou em contato com o Luiz Carlos, já sinalizou com ele a 106 

indicação de nomes para estar coordenando esse Centro de Línguas dentro da instituição. 107 

Falou do panorama que se tem e da proposta para SETEC de quantas turmas serão liberadas. 108 

Disse que estão pleiteando quatro turmas de inglês e quatro de espanhol para cada um dos 109 

câmpus pré-expansão e duas de inglês e duas de espanhol para os câmpus novos. Falou que 110 

sabem se serão aceitos, foi sinalizada essa demanda, vai definir com o Luiz Carlos quanto 111 

será, porque isso implica em tutores, desdobramento muito grande de turmas e temos que 112 

chegar com essa proposta. Disse que com relação ao centro de línguas, gostaria de 113 

complementar a proposta da SETEC é que tenhamos uma prerrogativa, discricionário ou do 114 

câmpus, que seria como a sala ambiente de física, de química, dar condições para o câmpus de 115 

ter uma sala ambiente de línguas, seja com material ou com audiovisual tudo o que precisar: 116 

equipamentos, software, para que se possa ter uma sala ambiente de línguas. Disse que vão 117 

tratar com a Narayana essa questão de que materiais estão sendo demandados para cada 118 

câmpus para que se possa disponibilizar uma sala ambiente para que se monte realmente um 119 

laboratório que possa ter aulas do ensino médio do câmpus e também para essa finalidade, 120 

terá também demandas para o laboratório de informática, para instalação de software e 121 

instrumentos tecnológicos. Éder completou que a sala de ambiente não será exclusiva só para 122 

isso, pode utilizar a estrutura do curso de propriedade intelectual que não aconteceu, o kit que 123 

todos os câmpus receberam: datashow, tela de projeção, receptor de transmissão e 124 

equipamento de som, poderão otimizar esses recursos. Cléber disse que foi feita uma reunião 125 

em Machado, já foi montado um Grupo de trabalho, membros indicados por cada câmpus, os 126 

responsáveis por essa parte de línguas. Falou que agora tem esse trabalho de discutir, já foi 127 

encaminhado quais materiais serão necessários. Disse que a proposta dessa pauta é justamente 128 

esse apoio da gestão liberando espaço e servidores para estar operacionalizando isso, temos 129 

que ter essa contrapartida do câmpus. O Presidente disse que tem sido discutido o conceito de 130 

Centro de Línguas. Existe uma experiência circulando na Rede de que o Centro de Línguas 131 

além de ser operacional, poderia se transformar no local onde os alunos possam ter o 132 

conteúdo do propedêutico e do centro de línguas, fazendo uma triagem por conhecimento. 133 

Disse que o desafio é fazer o GIZ enxergar isso, se houver essa possibilidade discutir com 134 

eles. O sistema vai ter de diferenciar os alunos para o professor fazer a chamada. Disse que 135 

não é dessa área, mas se tiver uma arquitetura para isso poderia resolver. Luiz Carlos explicou 136 

que podem formar turmas conforme determinação, podem ser criadas turmas independentes 137 

das já existentes. O Presidente disse que fica essa dica, até para otimizar os equipamentos, 138 

passam a levar todos os alunos divididos por conhecimento, ajudando a estimular esses 139 

alunos. Seguindo a pauta, item Pronatec - Conjuntura e encaminhamentos. Cléber 140 



 

 

apresentou uma tabela com relação ao Pronatec, como está a execução planejada desse ano de 141 

2014. Disse que tem tido algumas turbulências, nas questões de execução, de liberação 142 

financeira e que o panorama da proposta feita pela PROEX para 2014 fizeram a pactuação de 143 

11 mil no início do ano, na verdade foram 16 mil a SETEC aprovou 11 mil. Posteriormente 144 

aprovado e assinado o termo tivemos a surpresa, em virtude do próprio orçamento, em março, 145 

ficou definido que era para fazer o quantitativo de 2013. Disse que já tínhamos assumido 146 

compromissos, ido às cidades, já tinha um termo de pactuação assinado para vagas aprovadas 147 

em 2014. Há a perspectiva de nova pactuação em junho. Disse que está dentro do cronograma 148 

a execução de abertura de cursos FIC, a repactuação foi pedido para manter dentro desse 149 

período. A SETEC ajustou, tiveram duas reduções. Disse que vão manter o cronograma de 150 

atividades para executar. No 2º semestre há previsão de nova pactuação. O Presidente 151 

explicou que foram fazendo cortes lineares, houve o ajuste, na hora que se faz o ajuste tem um 152 

folego de novo, dai a possibilidade de pactuação no 2º semestre. João Paulo disse que o 153 

prefeito de Passos questionou o quantitativo de vagas de Passos e São Sebastião do Paraiso. 154 

Disse que em São Sebastião do Paraíso tem quase 900 vagas e Passos 175 vagas. Falou que o 155 

prefeito disse que São Sebastião do Paraíso é menor que Passos, porque lá tem mais vagas, 156 

explicou que simplesmente é porque a prefeitura de Passos não cedeu uma sala, não apoiou, 157 

não ajudou, foi questionado como poderia ser feito e respondeu que poderia disponibilizar as 158 

escolas municipais e que veria a possibilidade. Disse que o Prefeito de Passos solicitou 2500 159 

vagas, só para Passos, não sabe como fazer isso, se houver um corte. Cléber disse que a 160 

SETEC fez uma estratégica de corte, quase impossível de se adequar, porque você vai colocar 161 

curso técnico concorrendo com o curso técnico do câmpus, não vai, tem de ser fora da sede. 162 

Ai eles vieram e falaram que só pode ter curso técnico dentro do câmpus. João Paulo disse 163 

que tem muito apoio da Prefeitura de São Sebastião do Paraíso e que a Prefeitura de Passos 164 

agora que está vendo isso e está pedindo muito. O Presidente disse que a estratégia no 165 

momento é não prometer nada. João Paulo disse que não prometeu nada apenas queria saber 166 

se já tem o quantitativo para o 2º semestre. Cléber disse que a execução está dentro do ritmo, 167 

terá a possível pactuação em junho. Falou que o financeiro está em dia. O encaminhamento é 168 

executar o máximo possível e empenhar. José Jorge disse que na segunda-feira (05/05) 169 

recebeu uma ligação do Oiti que falou se não for empenhado as despesas até sexta-feira 170 

(09/05) a SETEC vai resgatar o orçamento do Pronatec, foi passado um e-mail na terça-feira 171 

(06/05) para todos os DAPs sobre essa possibilidade então se tiver em crédito disponível 172 

orçamentário vai ser resgatado. Luiz Carlos disse que Muzambinho tem novas matrículas 173 

agora. Cléber falou que já está na planilha. Dando continuidade, item Orçamento 2015 – 174 

preparação. O Presidente disse que tem tido essa dificuldade no financeiro, que tem 175 

assustado, historicamente nunca vimos isso, restrição de recurso no meio do ano. Já vimos no 176 

início ou no final do ano. Disse que a explicação oficial é de que houve um esforço muito 177 

grande de 2008 para cá de tentar alavancar a economia, tentar salvar a economia pelo 178 

consumo. Várias possibilidades surgiram e uma delas é a renúncia fiscal (produtos sem IPI, 179 

linha branca), os números mostram que funcionou, houve um estímulo grande, as pessoas 180 

passaram a adquirir bens, mas só funciona efetivamente quando a economia cresce. O que 181 

temos visto é que a economia não cresce da maneira que se previa, não tem outra saída senão, 182 

cair a arrecadação e caindo a arrecadação, cai o disponível financeiro. Sobre o orçamentário 183 

não podemos reclamar, pois vem crescendo ano a ano, o problema é a disponibilidade 184 

financeira.  O segundo problema é uma coisa crônica que já existe a muitos anos, de ficar 185 

passando os restos a pagar, o que acontece é que não executa até o final do ano, deixa os 186 

restos a pagar para recebidos, isso inclui no orçamento do ano, e tem restos a pagar de novo, 187 

um acaba cobrindo o outro. Disse que houve uma decisão governamental, estamos num ano 188 

eleitoral e chegou a hora de começar a zerar essa conta, ou seja, fazer com que o orçamento 189 

pague essa conta, para que o próximo presidente tenha as contas um pouco mais equilibradas. 190 

A tendência é diminuir os restos a pagar, a LOA é a mesma. Falou que o resultado está ai, 191 

dificuldade muito grande com o financeiro. Disse que existe uma aceno calculado, já 192 



 

 

percebido pelos indicadores que mostram um aumento na arrecadação em junho e julho por 193 

causa da Copa. Há uma perspectiva calculada de que isso volte a entrar nos trilhos a partir de 194 

julho. Disse que chamou os DAPs na semana passada para começar a tomar as decisões. Uma 195 

colocação foi que a SPO não enxerga as UGs, enxerga o órgão. A ideia é que se façam um 196 

pacto com as UGs. Repassar recurso na integralidade vão ter problemas, no que não for 197 

executado, tem de tomar cuidado e acompanhar a execução. Comentou sobre o e-mail do Luiz 198 

Carlos solicitando repasse de recurso, que respondeu que colocaria no Colégio de Dirigentes. 199 

Disse que tem de ter esse acordo no Colégio de Dirigentes, existe uma conta única enxergada 200 

por Brasília, a proposta é montar um planilha de execução, item por item. Disse que a melhor 201 

forma de gerenciar isso é pactuar no Colégio de Dirigentes e passar para a ponta. Explicou 202 

que no fundo quem se responsabiliza é o Reitor, mas houve o pacto no Colégio de Dirigentes 203 

e quer continuar. Falou que o compromisso é dos Diretores-gerais, recursos parados vão ser 204 

retornados se não forem executados. O recurso vai para ponta, mas precisa continuar a 205 

discutir como esses recursos serão gastos para melhorar a execução. Falou da situação 206 

crescente de recurso de balcão, a maior parte dos recursos vão para a ponta. Disse que 207 

conseguiram 2 milhões e 400 mil, seguindo a mesma linha de 2012, chamando os câmpus 208 

novos para discussão desse orçamento, pois no edital de reestruturação os recursos foram 209 

todos para os pré-expansão e agora são os novos. Falou que o nosso pedido é 7 milhões para 210 

atender os novos, mas no momento a única alternativa é a emenda parlamentar. Não é um 211 

cenário dos melhores, considerando o ritmo em que estávamos. José Jorge disse que sobre 212 

restos a pagar tem valores empenhados, liquidados e não pagos. Explicou que quando não 213 

consegue pagar os restos a pagar tem de cancelar aquele empenho. José Jorge iniciou a 214 

apresentação do item Orçamento 2015. Disse que na semana passada fez uma reunião com os 215 

DAPs, com a participação do Pró-Reitor que assumirá a Pró-reitoria em junho, para passar os 216 

informes sobre o orçamento 2015 e hoje passará para o Colégio de Dirigentes. Explicou que a 217 

Matriz Conif é uma ferramenta que visa a distribuição justa de Recursos Orçamentários para a 218 

LOA, destinados a atender os OCC (capital e custeio) das Instituições pertencentes a Rede 219 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Quanto à composição e funcionamento da 220 

matriz Conif: A matriz compreende três momentos distintos: Definição dos critérios para 221 

distribuição dos recursos; Coleta de dados (SISTEC); Elaboração das fórmulas e cálculos dos 222 

valores a serem distribuídos (Excel). Detalhamento da metodologia da matriz Conif: A matriz 223 

geral e dividida em três grupos: Pré-expansão, Expansão e Reitoria. Blocos complementares, 224 

EaD (quatro alunos considera-se uma matrícula), Assistência Estudantil, Pesquisa aplicada 225 

(pesquisa e extensão). As bases de dados (fontes): SISTEC, SIMEC, Anexos da matriz, Peso 226 

dos cursos (cartilha do FNDE), Agropecuária (sim ou não). Dados calculados matriz geral: 227 

Após todos os cálculos de equalização, ponderação e bonificação, teremos as matrículas 228 

totais. Matriz geral: considera-se essencialmente as matrículas de cursos: Técnicos; FIC; 229 

Superiores; Pós-graduação; Ensino à Distancia. Não são consideradas matrículas de 230 

programas específicos ou de cursos pagos. Fatores de equalização: carga horária; Dias de 231 

curso. Fator de ponderação: peso do curso: classificado e aprovado pelo Conif de acordo com 232 

catálogos publicados pelo MEC: Baixo=1,0; médio=1,75; Alto=2,5. Bonificação dos cursos 233 

de agropecuária: Acresce 50% nas matrículas de cursos da área de Agropecuária (câmpus que 234 

têm fazenda). Matriz geral pré-expansão: Nenhum câmpus pré-expansão deve receber menos 235 

que R$ 2.821.155,00 (Valor 2013 + IPCA). Matriz expansão piso (de 2014) 1.778.682,00. 236 

Matriz geral Reitoria: piso (de 2014) R$ 3.222.554,00. Para 2015 depende da SETEC. José 237 

Jorge passou também a parte dos recursos financeiros. Disse que hoje a liberação está sendo 238 

mensal. As solicitações de limite orçamentário, a partir desse ano, são executadas pelo 239 

SIMEC, módulo SPO – Limites Orçamentários. As solicitações de limite orçamentário de 240 

custeio não passam pela análise da SETEC. A SPO libera os limites de acordo com a execução 241 

da instituição e com as diretrizes estabelecidas pela Secretaria Executiva. Orçamento Custeio: 242 

Instituição solicita o limite para a SPO, SPO analisa a solicitação, que atende a solicitação 243 

total ou parcialmente ou recusa a solicitação. O Presidente falou com relação a obras, os 244 



 

 

aditivos devem ser lançados no SIMEC, simultaneamente a execução da obra. José Jorge 245 

falou com relação a Capital: as solicitações de limite orçamentário de Capital passam pela 246 

análise da SETEC, no que diz respeito a atualização do Módulo Obras do SIMEC. A SPO 247 

libera os limites de acordo com a execução na instituição com a diretriz estabelecida pelo 248 

secretário executivo. Falou sobre o fluxo de solicitação e financeiro. Para as solicitações de 249 

recursos financeiros urgentes deverão enviar o número da nota fiscal, documento que gerou a 250 

informação para orçamento, data da liquidação, natureza da despesa, valor e justificativa da 251 

urgência. O Presidente falou que foi comentado no Conif e no Forplan que haverá uma 252 

auditoria no SISTEC, vão fazer análise, caso a caso, pois ainda existe preenchimento irregular 253 

do SISTEC, por exemplo, alunos que evadiram e continuaram matriculados. Se isso for 254 

detectado na auditoria, automaticamente um terço do orçamento ficará travado, enquanto isso 255 

não for esclarecido. Marcelo Rosa disse que a Inês e o Márcio têm acompanhado e foi 256 

passado para acertar até dia 10 de cada mês o SISTEC, para no dia 25 ter o fechamento e 257 

verificarem se tem alguma inconsistência para arrumar. José Jorge disse que pediu para os 258 

DAPs fazerem uma planilha com a execução e o empenho. Solicitou aos Diretores-gerais que 259 

cobrem dos DAPs as planilhas com o detalhamento do orçamento. Marcelo Bottazzini 260 

questionou se os Câmpus Avançados são ligados ao Câmpus Pouso Alegre. O Presidente disse 261 

que não, os Câmpus Avançados pedagogicamente e administrativamente são ligados a 262 

Reitoria. Josué disse que tinha dois questionamentos: Primeiro é com relação à questão da 263 

Assistência Estudantil, qual é a projeção para 2015. O Presidente disse que a fórmula já 264 

mudou para superior e técnico este ano, no “bolo” a perspectiva é que cresça. Josué disse que 265 

a outra questão diz respeito aos 700 mil do ano passado. O Presidente disse que no ano 266 

passado, final do ano, houve uma liberação de recurso e um acordo onde Muzambinho era o 267 

único câmpus que tinha condição de empenhar e executar, não podia deixar em restos a pagar. 268 

O acordo foi que neste ano de 2014 discutir na mesa essa divisão desses 700 mil. O Presidente 269 

disse que esse assunto relembrado no Colégio de Dirigentes, os DAPs negociem com a 270 

PROPLAN. Ficou definido que a divisão será linear, 100 mil cada câmpus. O Presidente 271 

sugeriu que seja discutido com os DAPs. Todos concordaram. Seguindo a pauta, item Acervo 272 

Bibliográfico. Marcelo Rosa falou da apresentação no Conselho Superior da Política de 273 

formação e desenvolvimento de coleções das Bibliotecas do IFSULDEMINAS, que em 274 

princípio foi aprovada e depois está tendo discussão nos câmpus, que já deve estar 275 

acontecendo em relação a alguns tópicos que foram levantados no CONSUP: questão do local 276 

dos livros didáticos, quem tomaria conta dos livros didáticos e compra dos livros. Disse que já 277 

encaminhou e-mail aos bibliotecários para entrar em contato com os representantes do 278 

CONSUP para fazer esclarecimentos e mandar sugestão para a próxima pauta a ser trabalhada 279 

no Conselho Superior. Disse que nesse tempo as bibliotecárias fizeram um documento dando 280 

as orientações de como poderiam ser trabalhado tudo isso. Falou que retornará para o 281 

CONSUP a discussão do local para o livro didático, a legislação já diz que o local não é a 282 

biblioteca. Luiz Carlos disse que fica numa situação complicada, colocam-se a legislação e 283 

joga para gestão resolver a situação sem ter as condições. Falou que hoje a biblioteca é 284 

pequena, não tem outro local e nem pessoal. Disse que deve ser discutida a realidade de cada 285 

câmpus em relação ao que vai se fazer. Marcelo Rosa disse que o Câmpus Passos teve uma 286 

solução, de acordo com a legislação quem tem essa responsabilidade pelos livros didáticos 287 

são os alunos e os docentes, a sugestão é colocar armários nas salas de aulas. Marcelo Rosa 288 

disse que mesmo não estando na PROEN irá cobrar essa solução. Luiz Carlos disse que 289 

teríamos que ter uma política de contratar outras pessoas. Marcelo Rosa disse que o 290 

IFSULDEMINAS só trabalhou para seguir a legislação maior. O Presidente disse que esse 291 

assunto retornará para discussão no CONSUP. Imagina que devem ser feitas consultas, 292 

análises internas e encaminhe um documento, por exemplo, para o FNDE motivar, a ver que 293 

não tem espaço e ajudar. O Presidente falou para aprenderem com esses problemas, fazerem a 294 

autocrítica e estudar o que pode ser feito. Solicitou que fiquem atentos ao regulamento das 295 

bibliotecas que já está aprovado. Prosseguindo, item Acórdão TCU 3023/2013. O Presidente 296 



 

 

solicitou que seja retirado da pauta esse item. Justificou que existem três acórdãos em curso 297 

no TCU. Acórdão sobre Gestão de Pessoas - houve um evento em Brasília sugeriu que o 298 

Marcelo Bregagnoli fosse com o Honório, que vai ser o próximo diretor de gestão de pessoas, 299 

como o Marcelo Bregagnoli está de férias e o Honório não pode comparecer, esse item ficará 300 

para uma próxima reunião. Dando continuidade, item PIQ. Éder falou do ofício 011/2014 301 

tratando do pagamento para o servidor afastado mesmo com remuneração. Disse que a 302 

resolução trata de quem está afastado sem remuneração, sem vinculo com a instituição. Quem 303 

está afastado desde 2012, a comissão mista tomou a decisão de não pagar para quem está 304 

afastado, baseado no parecer no procurador (dois incentivos para a mesma finalidade). Falou 305 

que foram correndo duas normativas em separado, nenhuma delas trata esse assunto, então 306 

suspendeu essa ação por um medida preventiva. Propôs uma rediscussão da normativa do 307 

PIQ, com a participação da CPPD, da CIS, da PROPPI, DGP e participação do Colégio de 308 

Dirigentes, deixar a par do que está acontecendo, no nosso entendimento o gestor tem 309 

autonomia, não existe parâmetro legal, pode pagar ou não pagar. Éder disse que nesse 310 

primeiro momento, de acordo com o parecer do procurador, a posição é não pagar por haver 311 

sobreposição de incentivo. O Presidente fez o encaminhamento para que seja rediscutido e 312 

que tragam uma resolução, discutida nas bases, que preveja isso. A sua opinião é que se 313 

legalmente está resolvido, que seja feita uma análise no câmpus. Seguindo, item OBAP. Éder 314 

solicitou aos diretores que estimulem os docentes para a 4ª edição da OBAP organizada no 315 

IFSULDEMINAS, para que o IFSULDEMINAS possa chegar na final. Disse que as 316 

inscrições é até dia 30 de maio, a fase final será Inconfidentes. Prosseguindo, item Biotério. 317 

Éder disse que recebeu um questionamento do Ministério Público com relação a utilização de 318 

animais. Partindo desse questionamento foi criada a resolução do Comitê de Ética no Uso de 319 

Animais (CEUA), porém não estava constituído, foram acionados os DDEs que já 320 

responderam com as pessoas indicadas. Disse que a questão é que o CEUA será uma só e a 321 

questão do biotério é de responsabilidade de cada câmpus é a seguinte: não é necessário que 322 

cada câmpus tenha um biotério, existem dois biotérios: de criação e de experimentação. A 323 

partir do momento dessa constituição dá-se a continuidade e seguem regras do Ministério 324 

Público que exige um cadastro até junho e tem duas instituições que se disponibilizaram em 325 

ser parceiras, a UNIFAL e a UNIVAS. Marcelo Rosa lembrou que todas as atividades de 326 

ensino, pesquisa e extensão que envolva o uso de animais deverão ser submetidas à aprovação 327 

prévia do CEUA/IFSULDEMINAS e a Resolução está válida até julho de 2014. Dando 328 

continuidade, item Expedientes. Item RSC - regulamento reformulado aprovado no 329 

CONSUP. O Presidente disse que foi aprovado pelo Conselho Superior a Regulamentação da 330 

avaliação e fluxo de procedimentos para a concessão do Reconhecimento de Saberes e 331 

Competências (RSC) aos docentes pertencentes ao Plano de Carreira de Magistério do Ensino 332 

Básico, Técnico e Tecnológico. Disse que o CONSUP aprovou pela nº 008/2014, de 13 de 333 

março de 2014, que foi alterada pela resolução nº 28/2014. Ao ser encaminhado ao relator, ele 334 

verificou que foram atendidas as recomendações conforme apontados neste relatório em 335 

conformidade com as resoluções da reunião do CPRSC realizada em 16 de abril de 2014. 336 

Tornam-se necessária apenas a correção no artigo, sem prejuízo a aprovação: Artigo 8º. Inciso 337 

IX: substituir a expressão “Parágrafo 1º.” por “parágrafo único”. Será feito também um ajuste 338 

gramatical e uma mudança para que “em todos os níveis devem ser avaliado a docência e 339 

orientação”. Nesse caso haverá a necessidade de aprovação ad referendum, solicitou o apoio 340 

dos diretores, no CONSUP. Disse que com essa resolução homologada, segunda-feira (12/05) 341 

começa o banco de avaliadores. Pediu que estimulassem todos os docentes a se inscreverem e 342 

inclusive os aposentados, no banco, para não faltar avaliadores. Comentou que ontem (07/05) 343 

fez uma videoconferência com os RHs e CPPDs, para orientá-los como fazer o processo. 344 

Dando continuidade, Item Ofício da CGU. O Presidente disse que encaminhou para os 345 

membros do Colégio de Dirigentes o ofício da CGU nº. 10913/2014 de 30 de abril de 2014. 346 

Falou que está claro que os polos de rede não devem existir mais no Instituto. Disse que hoje 347 

nós temos o Pronatec. Falou que tem outro fator que eles querem que passe para uma conta 348 



 

 

única. A partir dessa recomendação da CGU, passar recurso para fundação que não seja de 349 

apoio é extremamente perigoso. Nós temos uma Fundação de Apoio que é a Fadema. Disse 350 

que a resposta a esse ofício da CGU pode seguir a linha de que os cursos que estão em 351 

andamento não podem ser interrompidos, que cabia às Prefeituras parceiras atender a todos as 352 

despesas operacionais dos Polos de Rede na região, cabendo ao IFSULDEMINAS tão-353 

somente a coordenação dos cursos, não sendo necessário que recebesse os recursos na conta 354 

única. O Presidente fez uma consulta ao Colégio de Dirigentes, com relação à presença do 355 

Francisco Vitor de Paula nas reuniões, disse que é importante ele participar. Todos aprovaram. 356 

Seguindo item JIFS. Marcelo Rosa falou sobre os jogos da Rede Federal. Disse que foi 357 

acordado no Conif que acontecerão em Vitória os jogos regionais e que cada instituto 358 

poderiam mandar 100 alunos. Se fosse mandar mais de 100 alunos teriam de pagar 500 reais 359 

por aluno. Disse que o Eduardo está como coordenador de Esporte e Laser, ele encaminhou 360 

um ofício pedindo a opinião do Marcelo Bregagnoli e Sérgio Pedini sobre qual o 361 

posicionamento que seria tomado, uma vez que o total de alunos é 146 alunos. Marcelo Rosa 362 

disse que o Marcelo Bregagnoli respondeu que o posicionamento será: o instituto bancaria 363 

100 alunos e os 46 alunos os câmpus, sendo, Câmpus Muzambinho assumiria 30 alunos e 364 

Câmpus Inconfidentes assumiria 16 alunos. Falou para os diretores entrarem em contato com 365 

o Marcelo Bregagnoli para ver como ficará a questão de recurso. Marcelo Rosa passou os 366 

informes: disse que o Carlos Alberto Machado Carvalho e a Márcia Rodrigues Machado, 367 

próximos Pró-Reitor de Ensino e Diretora de Ensino, respectivamente, que assumirão dia 29 368 

de maio, já estão na Reitoria. Falou que já está passando para eles todas as ações da PROEN. 369 

Uma delas é o Curso de Capacitação dos Docentes da Rede Pública Estadual, cada câmpus 370 

receberá um quantitativo das superintendências de ensino. Falou sobre as análises dos novos 371 

cursos. Disse que o CEPE deve entrar em contato agendando essa visita. Com relação à 372 

Libras, disse que é muito interessante a participação dos interpretes nos eventos. Falou que na 373 

semana que vem, o Cláudio passa a trabalhar um curso FIC para os servidores, com Noções 374 

Básicas de Libras. Disse que a Caroline está trabalhando, curso FIC de Libras, com os alunos. 375 

Marcelo Rosa terminou falando sobre sua postura como Pró-Reitor de Ensino. Disse que o 376 

que precisava ser feito, foi feito. Disse que não aceita crítica pela crítica, só embasada, prefere 377 

falar com a pessoa na hora, do que sair na porta e ficar falando mal da pessoa. Falou que tudo 378 

que tinha colocado, principalmente, para a comunidade de Muzambinho, que ia fazer, fez, sai 379 

olhando a todos como no dia que chegou, completamente feliz, volta tranquilo para trabalhar 380 

com os alunos. Disse que uma vez gestor é difícil desapegar de certas ações, nesses quatro 381 

anos, tem um bom conhecimento de todos os câmpus e das legislações, vai ficar 382 

acompanhando o instituto. Aproveitou para agradecer a todos. Josué questionou sobre a 383 

avaliação se todos os procedimentos serão de responsabilidade do câmpus (diária, transporte). 384 

Marcelo Rosa disse que não serão de responsabilidade da PROEN, os deslocamentos solicitou 385 

que o câmpus realize. Se vierem professores de fora, a Reitoria irá apoiar na questão do 386 

transporte. Josué disse que começou essa semana o Profuncionários, estão tendo algumas 387 

dificuldades, solicitou a presença da Anne em Poços de Caldas para ajudar. Marcelo Rosa 388 

concordou, disse que vai falar com a Anne. O Presidente propôs que seja feita uma reunião do 389 

Colégio de Dirigentes antes de 28 de maio para uma avaliação desse quatro anos, fazer os 390 

agradecimentos. Disse que vai falar com o Marcelo Bregagnoli. Ademir falou sobre vaga de 391 

professor substituto, o Câmpus Inconfidentes têm três vagas, agora terão apenas duas, com a 392 

volta dos Pró-Reitores.  Disse que encaminhou um ofício e a questão é se haveria uma vaga 393 

disponível, pelo menos seis meses, até o fim do ano, que é uma vaga de Enfermagem que está 394 

em São Gonçalo, porque o curso termina no final do ano. Marcelo Rosa disse que a Kátia o 395 

encaminhou o ofício e a sua resposta foi que prefere não mais assumir, mas verificou e a 396 

princípio existe vaga (substitutos) e propôs ao Ademir que colocasse ao Colégio de 397 

Dirigentes, para os diretores verificarem no seu câmpus se tem vaga ou não e emprestaria ao 398 

Câmpus Inconfidentes até final do ano (término do curso). Finalizada a pauta e não havendo 399 

mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 400 



 

 

às doze horas e quarenta e cinco minutos. Eu, ________________ Rosana Aparecida Rennó 401 

Moreira Aleixo, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada 402 

por todos. Inconfidentes, oito de maio de dois mil e quatorze. 403 
    

Sérgio Pedini _______________________________ 

Ademir José Pereira _______________________________ 

Cléber Ávila Barbosa _______________________________ 

José Jorge Guimarães Garcia _______________________________ 

Josué Lopes _______________________________ 

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________ 

Marcelo Carvalho Bottazzini _______________________________ 

Eder Sacconi _______________________________ 

Marcelo Simão da Rosa _______________________________ 

Mauro Alberti Filho _______________________________ 

Walner José Mendes   _______________________________ 

 

 


