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

minutos, na sala de reuniões do Câmpus Machado, sob a Presidência do Reitor Pro Tempore, 2 

Professor Sérgio Pedini, realizou-se a quadragésima quarta Reunião do Colégio dos 3 

Dirigentes, a primeira da nova gestão, estando presentes: Miguel Angel Isaac Toledo Del 4 

Pino; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Luiz Carlos Machado Rodrigues; Josué Lopes; 5 

João Paulo de Toledo Gomes; Marcelo Carvalho Bottazzini; Francisco Vitor de Paula; 6 

Marcelo Bregagnoli; Carlos Alberto Machado Carvalho; Cléber Ávila Barbosa; José Luiz de 7 

Andrade Rezende Pereira; José Mauro Costa Monteiro. A pauta da reunião foi encaminhada 8 

previamente, sendo: Palavra do Presidente; Aprovação da Ata de 08/05/2014; Política de EaD; 9 

Propostas de mudança nas resoluções 057/2011 e 009/2014; Acórdão TCU; Reorganização 10 

dos setores da Reitoria; Lanche dos alunos dos Câmpus novos que estão sendo fomentados 11 

pela Assistência Estudantil; Biblioteca Digital e Pergamum; Capacitação Docente; Novos 12 

Cursos em trâmite; Recredenciamento Institucional; E-Tec Línguas; Pronatec -conjuntura e 13 

pactuação 2014/2; Compras Pnae - adesão de todos os câmpus; Revista de Extensão; 14 

Expedientes. O Presidente agradeceu a todos pela presença, em especial agradeceu ao Carlos 15 

Henrique pela recepção no Câmpus Machado. Justificou que na última reunião tinha se 16 

despedido, porém em decorrência de ainda não haver uma data para publicação da nomeação 17 

do novo Reitor foi nomeado como Reitor Pro Tempore para não haver descontinuidade nas 18 

atividades. Disse que conversou com os câmpus para falar sobre o processo de transição 19 

(Reitor/Diretores). Em Machado o Carlos Henrique foi nomeado como Diretor Pro Tempore; 20 

em Inconfidentes o Ademir foi também nomeado como Diretor Pro Tempore. Comentou que 21 

na Reitoria já assumiram a equipe da nova gestão. Em função disso estavam presentes na 22 

reunião o Carlos Alberto, o José Luiz, o Cléber e o José Mauro. O Presidente informou que 23 

assumirá a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - PRODI, assim que sair a 24 

publicação com a nomeação do reitor e que a PRODI passa a ter outro caráter, não só 25 

relacionada a obras, mas ao desenvolvimento da instituição como um todo. O Presidente falou 26 

da reunião do CONSUP acontecida no dia 24 de junho e reafirmou a competência da 27 

Comissão Eleitoral, principalmente sobre os prazos e o processo democrático. Relembrou a 28 

pressão no final do processo e informou que toda a documentação referente às eleições foi 29 

encaminhada ao MEC e repassada para a Casa Civil; disse que no dia da inauguração do 30 

Câmpus Pouso Alegre, em Brasília, perguntou como estava o processo e que o Ministro 31 

Mercadante não soube informar uma data. Após a publicação da portaria seguirá o trâmite 32 

oficial para nomeação dos Diretores dos Câmpus, com mandato de quatro anos. Marcelo 33 

Bregagnoli reforçou como essa transição foi suada e que as ações não pararam. Seguindo a 34 

pauta, item Aprovação da Ata da reunião de 08/05/2014, o Presidente colocou em 35 

discussão, sendo aprovada por todos. Francisco questionou sobre o assunto dos polos de rede, 36 
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tratado na reunião anterior. O Presidente informou que os polos de rede não devem existir 37 

mais no Instituto. Disse que hoje nós temos o Pronatec. Falou que a partir da recomendação 38 

da CGU, passar recurso para fundação que não seja de apoio é extremamente perigoso. Disse 39 

que a resposta a esse ofício da CGU pode seguir a linha de que os cursos que estão em 40 

andamento não podem ser interrompidos, que cabia às Prefeituras parceiras atender a todas as 41 

despesas operacionais dos Polos de Rede na região, cabendo ao IFSULDEMINAS tão-42 

somente a coordenação dos cursos, não sendo necessário que recebessem os recursos na conta 43 

única. Prosseguindo a pauta: Política de EAD. O Presidente contextualizou a primeira 44 

experiência com EAD através de um edital em 2007, enquanto era Diretor de Ensino do 45 

Câmpus Machado. Relembrou que não houve condição de adesão por falta de estrutura, entre 46 

outros fatores, e que o Câmpus Muzambinho assumiu. Esse assunto volta agora para 47 

discussão. Falou que desde 2009 através de proposta da Pró-Reitoria de Ensino de trazer os 48 

cursos a distância. Em janeiro de 2011 o Marcelo Rosa trouxe ao Colégio de Dirigentes para 49 

organizarem a distribuição dos cursos, em parceria do IFSULDEMINAS com o IFPR. 50 

Comentou que na situação atual, de crise no IFPR, infelizmente, não temos a menor condição 51 

de continuar a ofertar os três cursos. Portanto será encaminhado um ofício ao IFPR 52 

solicitando a suspensão dos três cursos: Agente Comunitário de Saúde, Técnico em 53 

Hospedagem e Técnico em Transações Imobiliárias, mas que temos interesse em continuar 54 

com os demais cursos (em andamento) e continuar com a parceria entre os Institutos. Disse 55 

que uma coisa que pode amenizar um pouco em eventuais recursos no Ministério Público, 56 

fosse tendo essa política de EaD, os câmpus assumirem projetos para o ano que vem a 57 

princípio desses dois cursos, de Agente Comunitário de Saúde (talvez Passos) e Transações 58 

Imobiliárias (talvez Pouso Alegre que tem mais demanda), nada obrigatório, mas para ajudar a 59 

situação. Estamos planejando a abertura desses cursos com E-Tec com oferta institucional. 60 

Marcelo Bregagnoli disse que o IFPR se dispôs a oferecer os PPC's e vídeo aulas, assim os 61 

câmpus poderiam avaliar os projetos para no ano que vem oferecer os cursos como E-Tec. O 62 

Presidente comentou que com a saída do Luciano ninguém ainda assumiu isso e deu 63 

continuidade a essa política institucional na Reitoria. Comentou que Muzambinho continua 64 

expandindo. Mas é bom dizer também que os outros câmpus (Machado e Inconfidentes) não 65 

se interessaram. Apenas em 2011 que o Câmpus Machado começou a se interessar (Curso 66 

Técnico em Segurança do Trabalho) e Inconfidentes (Curso de Administração), com a ajuda 67 

do Luiz Carlos (Câmpus Muzambinho) finalmente começou a funcionar algo institucional. 68 

Em março de 2013 foi feito um edital de EaD em Muzambinho, houveram discussões de 69 

como a EaD deve se organizar, porque sempre houve uma dúvida: EaD tem que ser um 70 

câmpus próprio ou uma diretoria sistêmica (Diretoria de EaD). Comentou que essa discussão 71 

foi feita no Conif e a orientação foi de cada instituto escolhe o que achar melhor. Disse que a 72 

definição do IFSULDEMINAS foi de ser Diretoria em EaD. Falou que recebemos em abril 73 

deste ano a visita INEP para o recredenciamento institucional EaD. Trazer o INEP para a 74 

Reitoria e eles quiseram conhecer a estrutura do Câmpus Pouso Alegre, pois nas 75 

Universidades a estrutura do EaD central geralmente é na unidade em que a reitoria está, não 76 

adiantou explicar que a maior estrutura em EaD é o CEAD do Câmpus Muzambinho, mas foi 77 

mostrado por vídeos toda a estrutura. Uma vez aprovado esse processo abre uma porta para 78 

nós podermos ofertar o EaD. Marcelo Bregagnoli disse que eles primeiro vão reconhecer o 79 

curso, depois o polo e por fim a instituição. O Presidente falou que em função de todo esse 80 

histórico e discussão, na última liberação de funções da Reitoria deixou uma CD reservada 81 

para Diretoria de EaD. Passou para o Marcelo Bregagnoli que a partir de agora vai verificar 82 

como conduzir essa discussão. Marcelo Bregagnoli disse que devemos fazer a Implantação da 83 

Diretoria de EaD a pedido do SETEC, com urgência. João Paulo comentou que para os 84 

câmpus novos seria muito importante, pois o EaD contabiliza 25% das vagas para alunos, 85 

com orçamento; permitindo-nos progresso para melhor a infraestrutura que é o maior 86 

problema para oferecimento dos cursos EaD. Disse que no Câmpus Passos o espaço físico é 87 

pequeno. Conversou com o NTI, para verificar a possibilidade de poder atender ao EaD, foi 88 



 

solicitado o aumento da banda larga, já estamos caminhando pensando nessa situação e temos 89 

a demanda. Marcelo Bregagnoli disse que a criação da Diretoria de EaD é exatamente para 90 

isso, fazer as articulações com as demandas apresentadas. Carlos Alberto disse para a partir da 91 

criação da Diretoria EaD formarem grupos de trabalho entre as pessoas envolvidas, com 92 

reuniões para que todos se sintam bem e discutam as políticas de trabalho, assim todos os 93 

câmpus serão beneficiados. Josué comentou que o Câmpus Poços de Caldas não é de hoje que 94 

vem fazendo essa discussão de política pública de EaD. Começamos há dois anos, fomos até 95 

Muzambinho conversar com o Luiz Carlos para entender melhor do que se trata essa questão 96 

de Educação a Distancia. Na época pensamos na possibilidade da criação de dois cursos por 97 

meio do Câmpus Poços de Caldas, um na área ambiental e outro na área de informática.  98 

Disse que conversou em Muzambinho para saber como proceder com os Cursos a Distancia. 99 

Disse que essa discussão política institucional é muito importante. Falou que o que fez o 100 

câmpus recuar foi a falta de estrutura para oferecer os cursos. Comentou que o caminho é 101 

esse, rediscutir os cursos e os recursos. Luiz Carlos disse que o Câmpus Muzambinho, nos 102 

cursos E-tec têm 8.600 alunos. Todo final de semana tem oito carros na estrada, com diárias e 103 

motoristas, para atender dezesseis polos e a grande a maioria dos professores do quadro não 104 

aceitam este tipo de trabalho e alguns ainda reclamam por ter que esperar o transporte para 105 

retorno. Comentou que foi apresentado apenas um curso novo (Logística) e ninguém mais 106 

quer apresentar cursos novos, porque é muito trabalhoso, são 20 horas de trabalho semanais 107 

fora do horário normal de trabalho e ninguém, por exemplo, em Muzambinho pode falar que 108 

não fez essa obrigação da Educação Presencial por causa da Educação a Distancia. Falou que 109 

a grande maioria dos docentes envolvidos não é do quadro, porque a bolsa é pequena (R$ 110 

1.300,00). Marcelo Bregagnoli disse para finalizar a questão do EaD, fazerem esse 111 

chamamento: fazer as discussões, pegar experiência do IFPR que pode ajudar muito. É isso, 112 

fortalecer o instituto principalmente com a criação da Diretoria de Ensino a distância. 113 

Proposta de colocar um polo em cada câmpus para oferecer cursos a partir do ano que vem 114 

(com alteração da Resolução 009/2014). Marcelo Bregagnoli falou para cada câmpus pegar a 115 

relação dos cursos que seria possível implantar para que possa ser feita essa distribuição. Será 116 

necessário criar uma normativa (alternativa com os cursos em exceção), fugindo um pouco da 117 

009/2014, tratando do ensino a distância. Para finalizar o assunto ficou acordado que será 118 

criada a Diretoria de EaD (Diretoria Sistêmica), devemos informar as atribuições desta 119 

diretoria, que serão discutidas no Colégio de Dirigentes, para que sejam submetidas ao 120 

CONSUP para aprovação. O encaminhamento agora é a indicação do nome do Diretor de 121 

EaD, a partir daí detalhar todo o processo sob orientação da PROEN e começar a formar os 122 

grupos de trabalho (GT). Prosseguindo a pauta: Propostas de mudança nas resoluções 123 

057/2011 e 009/2014. Marcelo Bregagnoli falou que a resolução 009/2014 teve avanços, 124 

principalmente com relação à visita em loco dos cursos regulares, porém em alguns casos ela 125 

está atravancando o processo, como nos casos dos cursos de exceção nesse momento que 126 

precisam ser trabalhados. Os polos também são exceções. Cleber disse que similar a isso nós 127 

tivemos uma questão interessante em 2011 com relação aos cursos FIC. Tinha uma discussão 128 

no Conselho Superior sobre as propostas de criação dos cursos FIC, em virtude de sua menor 129 

complexidade, abrangência e estrutura, e pela rotina e dinâmica deles, seriam avaliados pela 130 

PROEX e PROEN que autorizariam ou não. A incumbência ficou a cargo das duas pro 131 

reitorias e com isso tivemos mais dinâmica e fôlego. Marcelo Bregagnoli comentou que 132 

graças a essa resolução (FIC) ofertaremos o E-Tec Idiomas. Cleber disse que a ideia agora 133 

seria um meio termo entre a 009/2014 e a Resolução dos Cursos FIC. Carlos Alberto disse 134 

que precisa ser reformulada a Resolução 009/2014, pegar as exceções e tentar montar um 135 

texto de simplificação, de menor exigência, com um cronograma mais simples e menor, para 136 

passarem esses novos cursos. Precisamos fazer o CEPE entender que isso é importante para 137 

nós. Disse que está começando agora na PROEN e precisa do apoio de todos.  Marcelo 138 

Bregagnoli disse que a estratégia que se deve adotar para a próxima reunião do CEPE é cada 139 

câmpus chamar o seu representante, solicitar especial atenção e falar da importância dessa 140 



 

nova resolução para cursos especiais. Falou que, ou fazemos isso, ou perdemos todos os 141 

programas que vêm pela frente. Sobre os cursos Stricto Sensu, disse que o CONSUP acatou as 142 

três Resoluções ad referendum por unanimidade.  Explicou que a CAPES autoriza, porém o 143 

CONSUP que delibera. Marcelo Bregagnoli elencou os cursos que serão considerados 144 

especiais: Stricto Sensu, Lato Sensu, Cursos Técnicos do Pronatec, Ensino a Distancia 145 

(Cursos Técnicos E-Tec), Especialização Técnica, Programas Governamentais (como Cão-146 

guia). Disse que temos de encaminhar a nova resolução alternativa e as atribuições do Diretor 147 

de EaD para discussão no CEPE (31 de julho) e depois pelo CONSUP (12 de agosto), 148 

lembrando que é necessário um intervalo entre as reuniões para análise da documentação 149 

pelas comissões, o Conselho e por pessoas especializadas na área. Dando prosseguimento a 150 

pauta, Acórdão TCU: O presidente disse que na última reunião não houve tempo para tratar 151 

esse assunto. Explicou que esse item refere-se a uma série de acórdãos que vem sendo feitos e 152 

que o Marcelo Bregagnoli e o Honório participaram das discussões, primeiro do acordão da 153 

TI, parte final de preenchimento de questionários que o Gabriel está lançando, essa parte está 154 

encerrada. A segunda etapa foi essa de governança de gestão de pessoas. Passou a palavra 155 

para o Marcelo Bregagnoli que explicou que esse item passa até pela reorganização da 156 

reitoria. Disse que o TCU tem previsto um termo de fiscalização a cerca de Gestão de 157 

Pessoas. Falou que a criação da Diretoria Geral de Gestão de Pessoas é realmente para dar 158 

uma alavancada nessa questão do acordão 3.023/2013 que fala da governança de gestão de 159 

pessoas. Falou que na reunião que participou junto com o Honório foi exposto que nós temos 160 

metas e, sobretudo estratégias acerca de gestão de pessoas. Disse que foram enfáticos sobre a 161 

publicização das informações (Lei de Acesso à Informação) e que tudo sobre Gestão de 162 

Pessoas tem ficar tudo bem às claras e vão fazer auditorias. Explicou que vai ser criado um 163 

comitê de estratégia acerca de Gestão de Pessoas (na Reitoria) para trabalhar as práticas, 164 

monitoramento dos papéis, responsabilidades. Esse comitê terá um elo muito intenso e 165 

constante com os câmpus para poder articular as ações. Disse que o Honório com a equipe 166 

dele fará esse trabalho. Vão intensificar as auditorias especialmente com relação à folha de 167 

pagamento. Verificar as promoções de ações com capacitação, disse que nessa questão o 168 

IFSULDEMINAS está bem tranquilo, porque já tem um programa que vem sendo executado 169 

de modo bastante eficiente. Disse que o plano de ação tem que ter uma análise de desempenho 170 

do servidor (se o que foi investido está tendo retorno para a comunidade). Falou que o 171 

Honório entrará em contato com os diretores dos câmpus. Seguindo a pauta, item 172 

Reorganização dos setores da Reitoria. O Presidente disse que foi apresentado ao Conselho 173 

Superior na reunião do dia 24 de junho e acordado que voltará numa próxima reunião para 174 

aprovação com as atribuições. Dando continuidade, item Lanche dos alunos dos Câmpus 175 

novos que estão sendo fomentados pela Assistência Estudantil. O Presidente explicou que 176 

os diretores já tinham um posicionamento do Marcelo Rosa (PROEN). Carlo Alberto disse 177 

que o Marcelo Rosa lhe passou a posição que a Assistência Estudantil tinha um compromisso 178 

com os câmpus novos patrocinando os lanches e isso terminaria nesse ano de 2014, sendo 179 

conscientes dessa questão todos os diretores.  Josué disse que na última reunião do Colégio de 180 

Dirigentes fez esse questionamento de como ficaria a questão da alimentação dos alunos para 181 

2015. Carlo Alberto explicou que esse período era para o câmpus se estruturar com relação a 182 

isso. Josué disse que fizeram no Câmpus Poços de Caldas um levantamento para 2015 se tirar 183 

esse recurso da Assistência Estudantil, vão precisar em torno de 250 a 300 mil reais e o 184 

câmpus não tem isso com a matriz orçamentária que tem hoje. Para que o Câmpus Poços de 185 

Caldas subsidiasse essa alimentação teria que ter um aumento nessa Matriz Orçamentária, que 186 

não se sabe de quanto vai ser. Disse que o cálculo foi feito baseado nas projeções de 2013 e de 187 

2014 e mesmo assim vai faltar recurso. Marcelo Bottazzini falou da situação do Câmpus 188 

Pouso Alegre, deu exemplo da conta de água que veio 7 mil e no ano passado tinha custo 189 

zero. Disse que tem receio com relação ao orçamento do Câmpus Pouso Alegre para o 190 

próximo ano. João Paulo disse no Câmpus Passos e o levantamento sobre o auxílio e como 191 

vai funcionar o restaurante do câmpus. Disse que fez um cálculo se o câmpus fosse pagar para 192 



 

um terceirizado o Câmpus teria uma despesa anual de 360 mil reais. Comentou que terá o 193 

retorno do FNDE em torno de um real e que hoje é de 0,55 centavos, a diferença será paga 194 

pelo câmpus e hoje não tem condição de pagar essa diferença. O Presidente disse que a 195 

novidade é que o José Mauro vai para a reunião do Forplan domingo e em conjunto com o 196 

Conif vão discutir a Matriz em seguida discutir Orçamento 2015. Falou para colocarem isso 197 

na mesa, essa preocupação, fazerem os cálculos. Disse que entende como isso já definido, que 198 

os câmpus novos têm um tratamento diferenciado, cinco anos pelo mesmo, esse talvez seja 199 

um assunto importante para colocar na mesa da Setec (o que fazer). Falou que esse o recado 200 

que saiamos da reunião do planejamento com essa definição. João Paulo comentou que em 201 

Passos vão discutir a situação, ver a projeção de alunos, valor aproximado o mais rápido 202 

possível. José Mauro disse que precisa do valor para levar na reunião (Forplan). O Presidente 203 

disse que para esse tipo de conduta chamar o NAPE o mais rápido possível para fazer esse 204 

levantamento, que é fundamental, passarem para o José Mauro os números, que ele estará 205 

indo para a discussão do Orçamento 2015. Marcelo Bregagnoli disse que está sendo formada 206 

uma comissão para discutir a questão das Escolas-fazendas dos câmpus pré, na questão de 207 

fornecimento de produtos das Escolas-fazendas para os câmpus novos, pode ser uma 208 

alternativa para essa situação. Seguindo a pauta, item Biblioteca Digital e Pergamum. Carlos 209 

Alberto disse que com relação à Biblioteca Digital, fizeram reuniões para discutirem o 210 

contrato e acharam melhor reformular algumas coisas. Falou que após a reformulação agora 211 

está na hora de chamar o fornecedor e chegar ao ponto comum. Ficou acertado que ficará por 212 

conta da PROEN os custos desse ano e no próximo ano será dos câmpus. Poços de Caldas e 213 

Pouso Alegre não aderiram a isso. Josué justificou que com relação à Biblioteca Digital, por 214 

questões orçamentárias, não tinham condições naquele momento de assumirem esse 215 

compromisso. Com relação ao Pergamum, o Câmpus Poços de Caldas irá participar da 216 

contratação do software. Marcelo Bregagnoli questionou se os câmpus podem aderir depois. 217 

Carlos Alberto disse que o contrato é anual. José Mauro questionou qual era o custo. João 218 

Paulo falou que é 9 mil para cada câmpus (Pergamum) e o restante a PROEN ia bancar. 219 

Carlos Alberto disse que com relação ao Pergamum o que vai ser feito em agosto é o 220 

treinamento das bibliotecárias. Falou que a implantação do Pergamum está dependendo do 221 

cronograma. Carlos Alberto solicitou que item Capacitação Docente fosse retirado da pauta, 222 

justificou que será discutido em outra reunião. Dando continuidade, item Novos Cursos em 223 

trâmite. Carlos Alberto disse que já está recebendo as propostas dos novos cursos que serão 224 

encaminhadas a CAMEN e ao CEPE para finalizar, no dia 29 ou 30, para submeter ao CONSUP, 225 

seguindo a Resolução 009/2014. Item Recredenciamento Institucional. Carlos Alberto disse que 226 

foi remarcada a data para o Recredenciamento Institucional para 04, 05 e 06 de agosto. Os atos da 227 

PROEN serão: Convocação dos Coordenadores, o material já está na Pró-Reitoria, fazer a 228 

mobilização e logística. Disse que está aguardando a agenda dos recredenciadores, assim que 229 

chegar vai passar para os câmpus se programarem. Seguindo Item E-Tec Línguas. Marcelo 230 

Bregagnoli disse que está para sair o edital de contratação de tutor e professor. Luiz Carlos 231 

explicou que o plano de trabalho é aumentar o número de orientador pedagógico e tutor a 232 

distancia está programado um tutor presencial para no mínimo 120 alunos. Disse que foi discutido 233 

para aumentar o número de tutor, mas o MEC ainda não abriu espaço. Ficou definido que vai ter 234 

um coordenador de curso, um professor para cada curso, um tutor a distancia para cada 30 alunos 235 

e um supervisor para todos os cursos e mais um tutor para cada 30 alunos a distancia também. 236 

Falou que ficou definido que os cursos vão começar em agosto. A Narayana conversou com todos 237 

os câmpus e definiu quantas turmas e qual curso, em todos terão Língua Inglesa e Espanhola. 238 

Disse que o edital para tutores, o processo seletivo que vai ser por sorteio tem que acontece agora, 239 

só que o recurso ainda não foi disponibilizado. Comentou que na realidade estão apertados, o 240 

período máximo é de até 15 de julho para soltar os editais para começar os cursos no final de 241 

agosto. Está esperando ter a certeza de que vai ter esse recurso para fazer os editais. Marcelo 242 

Bregagnoli  disse  que tem uma expectativa acerca disse e provavelmente essa ação deve 243 

atrasar. Para complementar falou do prazo de aplicação do Toefl que vai ser em Pouso Alegre,   244 



 

o prazo que a CAPES pede é até 04 de julho, são 40 vagas para os câmpus novos e 80 vagas 245 

para os pré-expansão. Disse que é para alunos e vai credenciar para ciência sem fronteiras e 246 

outras ações. Prosseguindo, item Pronatec - conjuntura e pactuação 2014/2. Cléber 247 

entregou a todos um material sobre o diagnóstico com relação à realização e 248 

operacionalização do programa no primeiro semestre porque depende da pactuação para o 249 

segundo semestre. Dentro do cronograma que foi passado vai ter o Pronatec 2, expectativa de 250 

12 milhões, a proposta é que tende a expandir ou no mínimo manter. Apresentou as tabelas 251 

com os quantitativos que cada câmpus tem de efetivar. Temos 6.251 vagas efetivadas (já com 252 

matrícula fora os técnicos), porém ainda há cursos a serem realizados dentro do primeiro 253 

semestre, cursos que já passaram pela repactuação e devem começar até 01 de agosto (ainda 254 

conta para o primeiro semestre). Disse que a nota informativa que foi passada com relação ao 255 

Pronatec fala que o Pronatec Campo vai ter um fortalecimento com relação à proporção de 256 

ações como política prioritária e será a modalidade menos impactada em possíveis cortes. Foi 257 

passado um cronograma: até 20 de julho faz lançamento no sistema do que já estava pactuada 258 

para o primeiro semestre para começar até 31 de julho. 01 de agosto já vai ter o horizonte do 259 

segundo semestre. Para o segundo semestre é a pactuação 14/2, já está em andamento 260 

começou ontem (25/06) e vai até o dia 01/07. De 02 a 06 os demandantes ratificam a primeira 261 

etapa da pactuação no sistema e vão nos aceitar como ofertantes. Depois vem a segunda etapa, 262 

os ofertantes registram as ofertas e vagas, de 07 a 13. De 14 a 20 os demandantes avaliam as 263 

ofertas e de 21 a 27/07 a Setec vai homologar. Joao Paulo questionou se há possibilidade de 264 

aumento da demanda. Cléber disse que se baixarem as demandas dos outros câmpus sim. 265 

Marcelo Bregagnoli solicitou ao Cléber para encaminhar a tabela de prazos para os diretores. 266 

Item Compras Pnae - adesão de todos os câmpus. Cléber explicou que já iniciou em 267 

Inconfidente e Machado um trabalho de compras do recuso que vem do FNDE para o Pnae 268 

(um real para aluno integral e 0,30 para aluno das outras modalidades). Disse que o 269 

IFSULDEMINAS esse ano recebeu quase 600 mil que repassa numa forma de complementar 270 

a alimentação escolar. Ao fazer um levantamento grande da Rede como um todo, o FNDE 271 

percebeu que dos 18 milhões que passou no ano passado 12 voltaram. Comentou que como já 272 

tinham essa iniciativa no ano passado em Inconfidentes e Machado com relação à chamada 273 

pública de compra direta de agricultura familiar, desse recurso para as instituições públicas, 274 

30%, no mínimo, pode ser até 100% deve ser comprado de Agricultura Familiar. Foram feitas 275 

discussões em dois Fóruns internos, em 2012 e 2013 e esse ano quando a Setec foi cobrada 276 

pelo FNDE a respeito, fomos chamados, conversamos na Setec e falamos que estávamos 277 

comprando e a experiência. Falou que foi feito um evento em abril, em âmbito nacional, os 278 

Pró-reitores de Extensão, Compras, Nutricionistas, para discutir sobre esse potencial. Foi feita 279 

uma força tarefa de envolvimento das outras instituições para que se realize essa compra. 280 

Explicou que a compra pega o preço de mercado para que se faça essa compra direto. Disse 281 

que todos câmpus recebe e não pode ser utilizado com terceirização como é feito nos câmpus 282 

novos. Falou que trouxeram a discussão de como vai viabilizar isso dentro de todos os 283 

câmpus. Inconfidentes recebe 160 mil, Machado 130 mil, Muzambinho 105, Passos 17 mil, 284 

Poços de Caldas 19 mil, Pouso Alegre 63 mil, são recursos eu estão na matriz e podemos 285 

pegar o exemplo da chamada pública que está sendo feita em inconfidentes e Machado para 286 

que todos os campus possam utilizar o recurso e comprar. Nos câmpus novos, que não tem 287 

refeitório, pode ser comprada uma fruta para sobremesa ou lanche. Disse que a causa é nobre 288 

e conseguem comprar a preço de mercado. Propôs o encaminhamento de que colocassem a 289 

equipe de compras e equipe responsável pela alimentação para conversarem, um pequeno 290 

fórum entre PROEX, equipe de compras e nutricionistas para que pudessem apresentar os 291 

mecanismos e as formas que se tem para operacionalizar isso e efetivar em cada um dos 292 

câmpus. Cléber disse que conta com o apoio de todos. Seguindo, item Revista de Extensão. 293 

Cléber disse que já enviou ofício aos diretores colocando os prazos finais, disse que precisam 294 

tirar da ideia e colocar no papel. Comentou que a grande maioria já mandou as matérias para a 295 

revista que será lançada no segundo semestre. Dando continuidade, item Expedientes. O 296 



 

Presidente fez um relato rápido, disse que já foi discutida no Colégio de Dirigente a questão 297 

de tentar potencializar a Engenharia Civil. Disse que desde que assumiu a PRODI tem 298 

verificado uma possibilidade junto ao Dr. Dauri e contando com o apoio do Marcelo 299 

Bottazzini, que é Engenheiro Civil e o Gregório (Muzambinho) também está ajudando. A 300 

ideia é aproveitar a característica da lei da carreira docente que trata das excepcionalidades da 301 

Dedicação Exclusiva, é evidente que tem de ter pesquisa e extensão. Teria que definir que o 302 

docente pode ter uma atuação fora do seu horário de serviço, das suas obrigações normais, de 303 

30 horas anuais. Comentou que saiu uma medida provisória por pressão das Universidades 304 

para que se exigisse doutorado nos concursos e junto vieram outras coisas como a 305 

participação dos docentes na direção dos acordos e saiu uma extra DE de 120 horas podendo 306 

dobrar para 240 horas desde que os Conselhos Superiores autorizassem em atividades 307 

específicas. Disse que estão elaborando uma resolução para resolver todos os problemas. 308 

Falou que casos assim, hoje, tem ido para o CONSUP como ad referendum para 309 

homologação. Citou o exemplo do docente que tomou posse no Câmpus Pouso Alegre e que 310 

tem uma bolsa na Petrobrás, e isso não pode, tem de ser feito uma resolução ad referendum 311 

para autorizar e embasar a liberação. Explicou que a proposta é assim, o diretor do câmpus 312 

tem de autorizar, precisa do parecer do NIPE se esse isso é importante para pesquisa e 313 

extensão do câmpus. Aproveitando a resolução vão dizer que com base no artigo 21, § 4º, da 314 

Lei 12.863/2013: “§ 4º.  As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não 315 

excederão, computadas isoladamente ou em conjunto, a 120 h (cento e vinte horas) anuais, 316 

ressalvada a situação de excepcionalidade a ser justificada e previamente aprovada pelo 317 

Conselho Superior da IFE, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 h (cento e vinte horas) 318 

exclusivamente para atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação.”, disse que 319 

especificamente para projetos da construção civil autoriza 240 horas para docentes e a 320 

resolução garante a legalidade do processo. E temos também a publicidade e a 321 

impessoalidade, para isso será feito um edital para os docentes do instituto, da área de 322 

Engenharia Civil, que tiver interesse de participar disso, fora da hora de trabalho e da 323 

atividade docente. Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente 324 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião às doze horas e trinta e dois 325 

minutos. Eu, ________________ Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo, secretária 326 

executiva, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Machado, vinte 327 

e seis de junho de dois mil e quatorze. 328 
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