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

oito minutos, na sala de reuniões do Câmpus Muzambinho, sob a Presidência do Reitor 2 

Substituto, Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a quadragésima quinta Reunião do 3 

Colégio dos Dirigentes, a segunda da nova gestão, estando presentes: Miguel Angel Isaac 4 

Toledo Del Pino; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Luiz Carlos Machado Rodrigues; Josué 5 

Lopes; 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; Paulo Roberto Ceccon. Foram 8 

convidados para esta reunião os DAPs, DDEs/DEPEs dos câmpus do IFSULDEMINAS, para 9 

participarem dos grupos de trabalhos (GT) e os servidores: Guilherme Antônio Poscidônio V. 10 

Camilo e Camilo Oliveira Prado para apresentação de item da pauta. O GT dos DAPs 11 

coordenado pela Ana Lúcia Silvestre e o GT dos DDEs/DEPEs coordenado pela Márcia 12 

Rodrigues Machado. A pauta da reunião foi encaminhada previamente, sendo: Colégio de 13 

Dirigentes, DAPs, DDEs/DEPEs. * Palavra do Presidente. * Proposta de dois grupos de 14 

trabalho (GT) em que os DAPs, DDEs/DEPEs participem para discutir os seguintes temas: 1) 15 

Desenvolvimento Institucional: - Orçamento Instituto e por câmpus; - Empenhos (câmpus 16 

novos)  autonomia; - Orçamento para obras 2014/2015 e Planejamento das mesmas por 17 

ordem de prioridade; - Importância do Sistema de Monitoramento de Obras do Governo 18 

Federal; -  Elaboração de Projetos. Importância no momento da execução. 2) Ensino: - 19 

Recredenciamento Institucional; - FCC – Função de Coordenador de Curso; - Resoluções 20 

relativas ao Ensino. Colégio de Dirigentes. * Aprovação da Ata da Reunião 26/06/2014;  21 

* Pronatec; * Acessibilidade. * Informes da PROPPI: - Parceria com empresas; - Resolução 22 

que regulamenta o trabalho esporádico aos servidores; - Perspectiva de credenciamento do 23 

IFSULDEMINAS no SEBRAE- TEC; * Informes da PROEX: - 2ª Feira de Estágios; - Etapa 24 

Regional dos Jogos dos Institutos Federais; - Empresas juniores e incubadoras de empresas; - 25 

Apoio a projetos esportivos, artísticos, culturais e de patrimônio histórico; - Compras PNAE. 26 

* Informes PROEN: - Pagamento (recurso) alimentação câmpus novos; - Função 27 

Comissionada de Coordenação de Curso – FCC; -  Ações no Recredenciamento Institucional; 28 

- Pautas do CEPE; - Proposta de Resolução de Trâmite de novos cursos no IFSULDEMINAS; 29 

- Resolução que estabelece diretrizes para fins de promoção à Classe Titular da Carreira 30 

EBTT; - Criação do Centro de Línguas do IFSULDEMINAS; - Normas para participação de 31 

servidores em atividades esporádicas remuneradas; - Regulamentação do Cartão Pesquisador; 32 

Expedientes: 1- Indicação de membros para a equipe de produção do Relatório de Gestão 33 

2014. Quadros do relatório de gestão 2014 para o IFSULDEMINAS. Tópicos: * Novidades 34 

desse ano, complexidade crescente, instrumentalização para aperfeiçoar o IFSULDEMINAS; 35 

* Recomendação dos DAPs, DDEs e Diretores de Pró-Reitorias como membros da comissão. 36 
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2- Programação conjunta de Concursos. Colégio de Dirigentes, DAPs, DDEs/DEPEs.  37 

* Apresentação dos resultados dos GT propostos no início da pauta. O Presidente agradeceu a 38 

todos pela presença, em especial agradeceu ao Luiz Carlos pela recepção no Câmpus 39 

Muzambinho. Desejou boas-vindas a todos nesta reunião conjunta em primeiro momento. 40 

Explicou a proposta dos GT, um com a equipe de Desenvolvimento Institucional, e outro com 41 

a equipe de Ensino. Justificou ausência do Reitor Pro Tempore, Sérgio Pedini, que não pode 42 

estar presente nesta reunião. Passou a palavra para o Luiz Carlos que em nome do Câmpus do 43 

Muzambinho desejou a todos boas-vindas, dizendo que era uma satisfação muito grande 44 

receber todos no câmpus. Aproveitou a oportunidade para explicar que o café é bem simples 45 

(café com leite e pão com margarina), porque a algum tempo atrás foram denunciados no 46 

Ministério Público (MP) por servir iogurte, queijo e outros produtos nos cafés, e que isso era 47 

para fazer política. Disse que então o MP o chamou, em Passos, Dra Ludimila, e o orientou 48 

para que não fossem servidos os produtos nos cafés, que era um gasto ao erário, que estava 49 

gastando uma coisa que não era dele e se continuassem iria ter de assinar um TAC (Termo de 50 

Acordo de Conduta). Justificou que por isso não é colocado nada a mais para os cafés, é por 51 

obediência ao MP. O Presidente aproveitou para falar desta questão do “denuncismo”, disse 52 

que nos últimos três meses as coisas afloraram de tal modo que solicitou para a secretária 53 

Rosana fazer um levantamento das demandas recebidas pelo MPF, CGU e outras instâncias e 54 

foi constatada que a maioria das denúncias é interna. Falou que essa “onda de denuncismo” 55 

preocupa. Disse que estão trabalhando na gestão, no planejamento estratégico, no 56 

mapeamento de ações, tudo para atender melhor o discente, e que com essas demandas esse 57 

trabalho fica de lado, para responderem essas questões de denúncias. Falou que é uma pena 58 

estar acontecendo isso, porque acaba inibindo as ações. Citou um exemplo, uma denúncia que 59 

o IFSULDEMINAS vem respondendo desde 2011 que é sobre a oferta de Licenciaturas. 60 

Disse que semestralmente vem do MP um despacho-ofício cobrando a oferta dos 20% de 61 

Licenciatura. Falou que é uma denúncia que já vem sendo respondida pelo Marcelo Rosa, e 62 

agora pelo Carlos Alberto, juntamente com o Procurador do Instituto, Dr. Dauri. Nesta última 63 

resposta, o Dr. Dauri solicitou uma reunião com o Procurador do MPF, onde ele e o Reitor 64 

Pro Tempore, Sérgio Pedini, estiveram presentes (na tarde de terça-feira, 29/07) para exporem 65 

a realidade do instituto. Passou a palavra para o Carlos Alberto que falou sobre o retorno dado 66 

pelo Pedini, que não foi nada bom. Fez um breve histórico que essa cobrança para que o 67 

IFSULDEMINAS oferte os 20% de Licenciatura, de acordo com a lei, vem desde 2011, só 68 

que o instituto não conseguiu ainda alcançar essa porcentagem. Falou que desde então vem 69 

respondendo com promessas e planejamento.  Disse que na reunião falaram até em um TAC a 70 

ser assinado pelo Reitor, com o planejamento e o compromisso do IFSULDEMINAS. O 71 

Presidente disse que precisa ser feita uma orientação nos câmpus que quando forem fazer uma 72 

denúncia tem de estar muito bem substanciado. Luiz Carlos explicou o que é o TAC (Termo 73 

de Acordo de Conduta). Disse que já assinou dois: um para edital de seleção de tutores EaD e 74 

outro para Acessibilidade. Falou que é um acordo que se faz entre o dirigente e o Ministério 75 

Público, onde assinam compromissos sob a pena ou sob os riscos de ser responsabilizado 76 

criminalmente por não comprimento do acordo. O Presidente solicitou apoio dos câmpus. 77 

Dando continuidade a pauta, o Presidente falou da proposta dos dois grupos de trabalho (GT) 78 

em que os DAPs, junto com a Ana Lúcia discutirão os temas de Desenvolvimento 79 

Institucional: Orçamento Instituto e por câmpus; Empenhos (câmpus novos) – autonomia. E 80 

com o apoio do Paulo Roberto Ceccon discutirão o Orçamento para obras 2014/2015 e 81 

Planejamento das mesmas por ordem de prioridade; Importância do Sistema de 82 

Monitoramento de Obras do Governo Federal; Elaboração de Projetos. Importância no 83 

momento da execução. Disse que o GT formado pelos DDEs/DEPEs, junto com a Márcia 84 

Machado, discutirão os temas de Ensino: Recredenciamento Institucional; FCC – Função de 85 

Coordenador de Curso; Resoluções relativas ao Ensino. Neste momento os DAPs e 86 

DDEs/DEPEs saíram da sala de reunião para as duas salas dos GT, e após as discussões 87 

voltarão para apresentação dos resultados, ficando apenas os membros do Colégio de 88 



 

Dirigentes para continuarem a reunião. Seguindo a pauta o Presidente colocou a Ata da 89 

reunião do dia 26/06/2014 em discussão. Miguel solicitou correção na linha 32, onde se lê: 90 

“cinco”, leia-se: “quatro”. Josué solicitou correção na linha 214. Onde se lê: “Com relação ao 91 

Pergamim não.” Leia-se: “Com relação ao Pergamum o câmpus irá participar da contratação 92 

do software.” Não havendo mais observações, aprovaram a Ata da Reunião Ordinária do 93 

Colégio de Dirigentes do dia 26/06/2014. O Presidente solicitou antecipar os itens de 94 

expedientes que serão apresentados pelo Guilherme e pelo Camilo. Guilherme falou sobre a 95 

Programação conjunta de Concursos. Disse que mandou um e-mail, no dia 26 de julho, aos 96 

diretores, solicitando as possíveis demandas para concurso. Disse que podem executar o 97 

concurso e esperar para homologar no início do ano de 2015. Falou que está aguardando as 98 

respostas para passar essas demandas ao DGP. Solicitou que enviem até daqui duas semanas. 99 

Disse que foram quatro concursos neste semestre e todos homologados com sucesso. Reiterou 100 

o agradecimento, enviado pelo e-mail do dia 26, ao apoio dos diretores na execução do 101 

processo dos concursos e solicitou as demandas para o segundo semestre. O Presidente 102 

parabenizou o Guilherme pela condução dos trabalhos nos concursos e a todos dos câmpus 103 

que ajudaram. Ficou acordado que os diretores irão encaminhar as demandas até dia 14 de 104 

agosto para o Guilherme que juntamente com o DGP irão analisar para aproveitarem os 105 

concursos internos, de acordo com a orientação do Ministério Público e depois abrir os 106 

concursos necessários. Josué sugeriu ao Guilherme agendar uma reunião com os 107 

representantes dos câmpus para discutirem os assuntos referentes aos concursos. Todos 108 

concordaram. O Presidente agradeceu a presença do Guilherme e passou a palavra ao Camilo 109 

que falou sobre o Relatório de Gestão 2014. Disse para o Relatório de Gestão não ser visto 110 

apenas como uma obrigação de prestação de contas para com a sociedade e sim tentar fazer 111 

uma leitura de uma oportunidade para comunicar a credibilidade da instituição. Falou que 112 

quer contar com apoio dos diretores para abordarem o relatório assim, como oportunidade, 113 

que assim o Relatório de Gestão se tornará uma boa notícia. Explicou que ano a ano o 114 

Tribunal de Contas da União vem intensificando o pente fino nas instituições e que o relatório 115 

não é mais uma verificação exclusiva de regularidade jurídica e contábil, e sim um 116 

instrumento de medida de desempenho da organização. O TCU quer  saber que tipo de 117 

beneficio a organização disponibiliza aos seus usuários, à sociedade. Os quadros e tabelas 118 

deixam de ser o foco do relatório e é necessário agregar análises situacionais e usar os 119 

resultados para modificar a instituição. Camilo apresentou os Tópicos: Novidades desse ano, 120 

complexidade crescente, instrumentalização para aperfeiçoar o IFSULDEMINAS. Disse que 121 

pensando nesse desafio, a tendência da instituição é ser reforçada. Explicou como vem 122 

produzindo o relatório nos últimos anos, que a comissão era formada pelos DAPs e diretores 123 

das pró-reitorias e que foi muito produtiva uma equipe desse jeito. Falou da proposta de ação 124 

de converter o relatório em um instrumento de aperfeiçoamento, uma oportunidade de 125 

melhora e insistir que a equipe seja formada pelos DAPs, diretores das Pró-reitorias e incluir 126 

os DDEs/DEPEs. Assim, propôs a recomendação dos DAPs, DDEs e Diretores de Pró-127 

Reitorias como membros da comissão que irá trabalhar no Relatório de Gestão 2014. Todos 128 

concordaram com a nova formação da comissão. O Presidente disse que muitas reuniões 129 

poderão ser por videoconferência. Josué propôs que seja feita uma portaria para a nomeação 130 

da comissão. O Presidente solicitou que o Camilo providencie os dados para a portaria da 131 

nova comissão que sairá da Reitoria. Seguindo, Camilo falou sobre o Organograma da 132 

Reitoria. Disse que na última reunião do Conselho Superior foram solicitadas as atribuições. 133 

Falou sobre o método de trabalho que utilizaram, primeiro mediram o problema do 134 

organograma da Reitoria que eram dois: o organograma da Reitoria estava dentro do 135 

Regimento Geral do IFSULDEMINAS (Arts. 31 a 89). Falou que isso é um problema, porque 136 

todas as vezes que forem alterar o organograma da Reitoria teria de alterar o Regimento 137 

Geral. A princípio o Regimento Geral tem que ser um documento mais estável. O outro 138 

problema é ligado exatamente a essas mudanças, nos últimos quatro anos foram feitas uma 139 

série de mudanças através de portarias que saíram de várias formas. Assim foi feita a seguinte 140 



 

proposta que será encaminhada ao Conselho superior, pegar os artigos referentes ao 141 

Organograma da Reitoria que estão no Regimento Geral e revoga todos, tirando o 142 

organograma de dentro do Regimento Geral. Colocar todos esses artigos numa Resolução 143 

separada. Depois foi pego todas as portarias de alterações e localizadas onde cada uma fazia a 144 

sua alteração e foi incorporada ao texto. Falou que o organograma da Reitoria não vai mudar 145 

de forma significativa, mas vai em geral continuar como está. A mudança será que o 146 

Organograma sairá do Regimento Geral e todas as alterações anteriores serão revogadas e 147 

incorporadas todas em uma nova Resolução. O Presidente disse que é importante essa 148 

metodologia e que pode ser usada pelos câmpus. Carlos Henrique disse que também mandará 149 

ao Conselho Superior uma alteração, porque o Câmpus Machado ainda está ainda com um 150 

organograma de Escola Agrotécnica. O Presidente concordou e disse que será provisória até a 151 

discussão de Organograma único para IFSULDEMINAS (esboço geral e particularidades de 152 

cada câmpus). Camilo disse que esse tópico é só para informar que vão receber a 153 

documentação para apreciação e aprovação na próxima reunião do Conselho Superior dia 12 154 

de agosto. Marcelo Bottazzini questionou porquê de organogramas diferentes se somos uma 155 

só instituição. Camilo disse que há desafios, como a harmonia dos processos de trabalho e a 156 

criação desses entendimentos. Josué disse que já estão fazendo um mapeamento dos processos 157 

do câmpus poços de caldas. O Presidente disse que é muito importante esse mapeamento. 158 

Josué lembrou que os câmpus novos não tem um Regimento Interno, falou que fizeram a 159 

discussão no câmpus dentro do organograma vigente e é preciso. Falou que na época tinha 160 

ficado para a PRODI desencadear essa discussão. Os outros diretores disseram que o único 161 

câmpus que tem Regimento Interno é o Câmpus Inconfidentes (como escola agrotécnica). O 162 

Presidente disse que fica o desafio da discussão do Regimento Interno dos câmpus. Camilo 163 

disse que é um dado importante. Propôs um trabalho conjunto buscando uma harmonização 164 

dos procedimentos começando primeiramente com a coleta dos dados de como está o 165 

organograma de cada um. Todos concordaram. O Presidente agradeceu a participação de 166 

todos na discussão sobre o relatório de gestão e o organograma, e deu prosseguimento para o 167 

próximo item de pauta. Prosseguindo, item: Pronatec. Cléber disse que foi colocada essa 168 

pauta em virtude de 2 questões: 1º. Grande número de solicitações recebidas na ouvidoria 169 

nestes três meses, principalmente com relação ao programa no quesito financeiro, os atrasos 170 

por parte do FNDE começou a colocar o programa numa condição delicada. Falou que 171 

tiveram uma reunião comitê gestor da reitoria no mês passado e teve que segurar a barra no 172 

momento em que se colocou em dúvida a repactuação do Pronatec 2014/2. Foi feita a nota no 173 

site com relação ao período e a condição que se estava e um contato na SETEC com o Aléssio 174 

onde foi colocada a nossa condição. Disse que recebemos os recursos e pagamos os três 175 

meses, onde deu uma lubrificada na engrenagem do programa.  Falou que trouxe para 176 

discussão no Colégio de Dirigentes  para que se tenha também um desdobramento interno, 177 

por exemplo, quendo chega o recurso, foi sentida uma fragilidade nos documentos que estão 178 

sendo recebidos por parte da equipe do câmpus. Disse que precisam cobrar as planilhas, 179 

chegam contas erradas, cargas horárias erradas. Colocou primeiramente a situação financeira 180 

que atenuou com relação ao Pronatec e a expectativa para o segundo semestre (reduzir, 181 

manter, ampliar). Falou que temos a condição de ofertar os mesmos números de vagas 182 

ofertados no primeiro semestre de 2014. Sendo: Inconfidentes 823; Machado 722; 183 

Muzambinho 2.602; Passos 1.037; Poços de Caldas 258; Pouso Alegre 171; Circuito das 184 

Águas 510 e 727. Disse que não tem total segurança dessa questão do financeiro acontecer 185 

novamente, mas entende que não devemos deixar de ofertar. Cléber entregou a todos uma 186 

planilha que retrata a questão orçamentária do IFSULDEMINAS. Colocou a questão de 187 

avaliar o potencial e a importância de voltar a oferta do que conseguimos efetivar, que foi 188 

6.800 vagas nesse 1 semestre e que realmente focasse, que o pessoal responsável pela 189 

elaboração dos documentos seja muito bem preparado, porque se chega uma conta errada 190 

impede de fazer o levantamento de um todo. Propôs o encaminhamento no Colégio de 191 

Dirigente que em virtude dessas planilhas seja colocada uma ordem de prioridade em termo 192 



 

de pagamento. Primeiro o discente e depois a equipe interna (coordenadores). Carlos 193 

Henrique sugeriu lincar ao DDE para que ele saiba o que está acontecendo. Luiz Carlos disse 194 

em Muzambinho trouxe para ele esse link, para que ele saiba de tudo o que está acontecendo. 195 

João Paulo comentou sobre a inconsistência de informações passada para ele com relação a 196 

custeio. Cléber disse que a resolução trata de duas estruturas organizacionais: comitê 197 

executivo e comitê gestor, não se paga, nem licita nada sem a assinatura do gestor (ordenador 198 

de despesas). Falou que o Comitê Gestor na Reitoria é formado pelo Reitor e os Pró-reitores, 199 

exceto o Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional; e nos Câmpus o Comite Executivo é 200 

formado pelo Diretor-Geral, DAPs e DDEs/DEPEs. Carlos Henrique falou para chamar os 201 

DAPs e DDEs/DEPEs nas reuniões do Pronatec. Luiz Carlos falou que no Câmpus 202 

Muzambinho fazem uma reunião por mês para avaliarem os processos. Josué disse que 203 

importante deixar claro qual é o papel (as atribuições) do DAP e do DDE/DEPE no 204 

desenvolvimento das ações. Disse que já fez essa discussão no câmpus e não está claro qual é 205 

esse papel, porque não tem nada escrito. O Presidente disse que não pode existir poder 206 

paralelo do Pronatec. Carlos Henrique solicitou não marcar reunião do Pronatec no horário de 207 

expediente. Luiz Carlos disse que em Muzambinho o trabalho com o Pronatec é fora do 208 

horário de expediente, os horários são publicados no site. O Presidente disse que a ideia de 209 

trazer essa pauta é para uniformizar as ações. Falou para acertarem com a Coordenação do 210 

Pronatec tudo sobre o programa. Cléber disse que é a questão de institucionalizar o Pronatec. 211 

Sobre o horário fora do expediente tentam ao máximo seguir, mas tem algumas ações que 212 

dependem de contato com o MEC e que só podem fazer durante o expediente. Carlo Henrique 213 

disse que na reunião conjunta deixar claro essa responsabilidade. Miguel falou da realidade do 214 

Câmpus Inconfidentes que tem uma pessoa por conta do Pronatec durante o horário de 215 

expediente e só ganha o horário que fica depois do expediente. O Presidente disse que será 216 

marcada uma reunião do Reitor, com: PROEX, Diretores-Gerias, Coordenadores do Pronatec, 217 

DAPs e DDEs/DEPEs, para uniformizar e para falarem das responsabilidades, do horário, do 218 

papel dos DAPs e DDEs/DEPEs e outros assuntos ligados ao Pronatec, sendo lavrada em ata. 219 

Cléber falou sobre o Centro de Referência. Disse que houve uma demanda na Setec que se 220 

abriu da possibilidade de criação de Centro de Referência que trabalhe o cadastro de uma 221 

unidade não só do Pronatec, mais para E-Tec, para ações de pesquisa e extensão, com vista de 222 

se tornar inclusive um câmpus avançado futuramente. A instituição faz o pleito disso junto à 223 

Setec. Tem um modelo de projeto onde se faz o projeto detalhado (onde, estrutura física...), 224 

com estrutura básica de atendimento. Envia isso para Setec junto com a portaria do reitor, 225 

atestando a intenção de cadastrar no Sistec aquela unidade, aprovada pela Setec, ela gera um 226 

código de acesso com um localizador onde se cadastra um curso, como se estivesse no 227 

câmpus mesmo. O Presidente sugeriu cada câmpus contituir um ou dois Centros de 228 

Referência. Cléber falou que se tem de pensar em uma parceria mais duradoura. 229 

Encaminhamento: Fortalecer a institucionalidade com a equipe (capricho); envolver o 230 

Diretor-geral, DAP e DDE/DEPE nas ações; as reuniões serem à noite. Seguindo a pauta, item 231 

Acessibilidade. O Presidente falou que Muzambinho, Inconfidentes, Passos e Pouso Alegre 232 

vêm respondendo questões de acessibilidade ao Ministério Público. Solicitou atenção e que 233 

seja adequada essa questão. Porque inclusive a avaliação de curso hoje, para o INEP, pesa 234 

muito essa questão de acessibilidade. Informes da PROPPI: - Parceria com empresas;  235 

- Resolução que regulamenta o trabalho esporádico aos servidores. José Luiz falou que 236 

surgiu a demanda da PRODI que estavam sofrendo com contratação no setor de engenharia e 237 

foi solicitada pelo pró-reitor a regulamentação dos incisos 11º e 12º da Lei 12.772, que dá 238 

uma permissão aos servidores que tem Dedicação Exclusiva (DE) para prestação de serviços. 239 

Disse que lá tem uma lista de atividades que o Docente com DE pode estar recebendo pro 240 

labore com relação a isso. Algumas atividades são 120 horas podendo ser prorrogada por mais 241 

120 horas, passando pelo Conselho Superior da instituição federal de ensino, e para outras 242 

atividades são 30 horas. Foi elaborada pela PROPPI uma proposta de resolução que será 243 

submetida ao CEPE, amanhã, para dar amparo legal e regulamentar a Lei para esse tipo de 244 



 

serviço na instituição. Esta resolução vem para ajudar nesta questão da PRODI e para outras 245 

ações também. A vantagem será a captação de recursos externos com a iniciativa privada e já 246 

temos uma demanda muito grande. Falou projeto rede de ensaios de sementes, caracterização 247 

na região sul de minas, novos cultivares, capitação de recursos externos. Pediu apoio para 248 

executar e fazerem um projeto legal, disse que é um projeto ambicioso de ser referência.  249 

- Perspectiva de credenciamento do IFSULDEMINAS  no SEBRAE-TEC. José Luiz disse 250 

que foram na regional do SEBRAE em Varginha e conversaram com o Juliano e ele 251 

demonstrou interesse em estreitar relacionamento com o IFSULDEMINAS.  Numa segunda 252 

visita eles apresentaram um programa, o SEBRAE –TEC que credenciam as instituições 253 

públicas como executoras. Disse que já existem algumas universidades e alguns institutos que 254 

já são. Falou que diferentemente da Europa e América Latina, aqui no Brasil a maior parte 255 

dos mestres e doutores está nas instituições públicas. Falou que já se tem um retorno de 256 

servidores do IFSULDEMINAS interessados em entrar no programa SEBRAE-TEC. Todas 257 

as áreas do SEBRAE foram comtempladas e o IFSULDEMINAS consegue atender. Estamos 258 

candidatando a ter esse credenciamento. Comentou que já tem outra reunião programada para 259 

o dia 19 de agosto, o gerente do SEBRAE virá na reitoria e trará todos os técnicos regionais e 260 

coincidentemente as regionais deles coincidem com os nossos câmpus (muito próximos), 261 

porque as áreas de atuação deles são as mesmas nossas. O Presidente comentou que o 262 

SEBRAE é um parceiro histórico nosso. Cléber falou que a intenção é criar um contrato mais 263 

sólido. José Luiz disse que vai ser aplicada via fundação de apoio, onde fortalece a fundação 264 

também. Seguindo a pauta, Informes da PROEX: - 6º Jornada Científica e Tecnológica do 265 

IFSULDEMINAS. Cléber informou que entre 1º de julho e 22 de agosto, estarão abertas as 266 

inscrições para a 6ª Jornada Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Educação, 267 

Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSULDEMINAS). Neste ano, o evento será 268 

realizado no Câmpus Pouso Alegre, entre os dias 04 e 05 de novembro. Podem participar 269 

estudantes e pesquisadores de instituições públicas e privadas de ensino. Explicou que a 270 

Jornada Científica e Tecnológica é um evento acadêmico multidisciplinar que possibilita a 271 

socialização de novos conhecimentos construídos no IFSULDEMINAS e em outras 272 

instituições. Serão apresentados programas, palestras e apresentações de trabalhos científicos. 273 

José Luiz pediu apoio dos diretores. - 2ª. Feira de Estágios. Cléber falou que a PROEX está 274 

se mobilizando, na organização da 2ª. Feira de estágios, que acontecerá este ano nos dias 06 e 275 

07/11/14 no Câmpus Pouso Alegre. Tal evento apresentará ao longo dos dias: mini cursos, 276 

palestras e exposição das empresas de médio e grande porte, com o objetivo de oportunizar a 277 

possibilidade de estágios e empregos aos alunos do IFSULDEMINAS e região, além de 278 

realizar a integração entre o Instituto e a empresa. A feira contará também com a participação 279 

do SEBRAE Minas que enfocará a importância do empreendedorismo aos estudantes 280 

participantes. A PROEX vem trabalhando na logística necessária para contemplar de modo 281 

satisfatório as 45 empresas que estão confirmadas. Cléber aproveitou para agradecer ao 282 

Marcelo Bottazzini pelo apoio. - Etapa Regional dos Jogos dos Institutos Federais. Cléber 283 

falou que o IFSULDEMINAS enviou mais de 100 atletas à Etapa Regional dos Jogos dos 284 

Institutos Federais, que está acontecendo desde o dia 28/07 até o dia 02/08 na cidade de 285 

Guarapari/ES. Várias são as modalidades esportivas a disputadas e o IFSULDEMINAS está 286 

representado por delegações dos Câmpus de Muzambinho, Inconfidentes e Machado, os quais 287 

estão acompanhados por servidores e colaboradores dos outros câmpus e da reitoria. - 288 

Empresas juniores e incubadoras de empresas. Cléber disse que a Reitoria, por meio da 289 

PROEX e PPPI e em conjunto com os câmpus do IFSULDEMINAS, vem trabalhando no 290 

sentido de impulsionar a criação e o fortalecimento de Empresas Juniores e Incubadoras de 291 

Empresas no âmbito de todo o Instituto, buscando parcerias externas e troca de experiências 292 

com Instituições em estágio mais avançado de alavancagem nesse segmento. - Apoio a 293 

projetos esportivos, artísticos, culturais e de patrimônio histórico. Cléber falou que a 294 

PROEX está apoiando projetos esportivos, artísticos, culturais e de patrimônio histórico. O 295 

apoio será dado a projetos elaborados pelos coordenadores, juntamente com alunos do 296 



 

Instituto, por meio da concessão de bolsas e outros auxílios para sua realização. Comunicou 297 

que passará pelo CONSUP a alteração, onde a Coordenadoria Geral de Esporte, Cultura e 298 

Lazer deixa de ser vinculada à PROEN e passa a estar vinculada à PROEX. Solicitou dos 299 

diretores apoio e aporte com relação a isso. Disse que fizeram o edital dos 125 mil 300 

discricionário do Reitor, vão lapidar essa proposta e apresentar nas próximas reuniões. E 301 

qualquer coisa relacionada a esporte e cultura tratar com o coordenador. - Compras PNAE. 302 

Cléber falou que conforme proposto na última reunião do Colégio de Dirigentes, houve a 303 

reunião em Machado com o pessoal de do Setor de Compras, DAPs e pessoal da extensão, 304 

com o intuito de gastar aquele recurso vindo do FNDE, esse ano, para gastar com 305 

alimentação. Na reunião foram trabalhados detalhes conduzindo de forma integrada. Machado 306 

está em andamento. Em Inconfidentes vão fazer outra compra. Falta agora Muzambinho que 307 

tem mais de 100 mil para gastar e os câmpus novos. Falou que foi levantada uma série de 308 

possibilidades, principalmente pensando na questão dos cursos subsequentes. Disse que não é 309 

um recurso que extrapola, ele vem complementar. O Presidente disse que é importante usarem 310 

esse recurso para não ter de devolver. Solicitou fazerem um esforço para atender os cursos 311 

subsequentes. Disse que na planilha vão faltar recursos para todos os câmpus e vai impactar 312 

na alimentação. Solicitou aos diretores dos câmpus pré-existentes ajudarem com alguma ação 313 

e a reitoria vai colaborar também. O Presidente questionou se os pré-existentes conseguem 314 

ajudar e como. Luiz Carlos disse que o único diferencial é que os câmpus pré-existentes tem 315 

as fazendas. Disse que podem ajudar na parte de produtos (alimentação). Josué disse que o 316 

problema do Câmpus Poços de Caldas hoje é custeio. O Presidente disse que já estão fazendo 317 

uma contenção de gastos na reitoria para poder ajudar aos câmpus. Falou para trabalharem nas 318 

emendas parlamentares e também buscar alternativas. Ficando acordado esse exercício 319 

financeiro, questão da alimentação e possibilidade de fazer eventual acerto, trabalhando 320 

juntos, em solidariedade e com redução de custeio. Informes PROEN: - Pagamento 321 

(recurso) alimentação câmpus novos. Carlos Albero falou com relação ao recurso que sai da 322 

Assistência Estudantil e vai para os câmpus novos para ajudar na alimentação. Disse que não 323 

está encontrando caminho para que continue, pela lei tem de ter todo um programa de 324 

assistência estudantil. Vão ter de manter o combinado de no ano que vem não terem mais esse 325 

recurso, a não ser que estejam respaldados. O Presidente lembrou que tem o combinado de 326 

uma e equipe inter pró-reitoria estudar a assistência estudantil, o que podemos fazer. Carlos 327 

Alberto disse que será composta uma comissão inter pró-reitorias para fazer esse estudo de 328 

buscar utilizar todo o recurso, para não ter de devolver recurso. Ficou acordado que no ano 329 

que vem não haverá esse recurso para os câmpus novos. -  Função Comissionada de 330 

Coordenação de Curso – FCC.  Carlo Alberto disse que esse assunto está sendo discutido no 331 

GT. Disse que a FCC foi criada sob 10% do quantitativo de Professores Efetivos. Para o 332 

IFSULDEMINAS na época vieram 56 FCC, não tínhamos 560 professores, mas 333 

provavelmente os índices ajudaram. Das 56, 50 já foram distribuídas e restam seis que estão 334 

no banco para ser colocada na mesa para discussão, porque não vai ter para todos. Temos 14 335 

cursos que estão sendo criados. Disse que no GT vão ser levantadas as ideias para distribuição 336 

das seis FCC. -  Ações no Recredenciamento Institucional. Carlos Alberto disse que o 337 

credenciamento aconteceu quando criou os institutos, agora estão fazendo o recredenciamento 338 

e dependendo da nota será também o período para o novo recredenciamento. Falou sobre o 339 

ofício-circular 219/2014 encaminhado aos diretores, no dia 24 de julho com a agenda da 340 

comissão de avaliação do INEP para o recredenciamento institucional, e a apresentação das 341 

ações e informes. Disse que na reunião com os Dirigentes e representantes da Gestão 342 

Administrativa, no dia 04 de agosto, às 8h30, todos os diretores-gerais estão convidados a 343 

participarem. Informou que as diárias dos coordenadores (0,5 diária para cada) serão por 344 

conta da Reitoria. -  Pauta do CEPE. Carlos Alberto listou a pauta que será discutida amanhã 345 

(01/08) na reunião do CEPE, sendo: Proposta de Resolução de Trâmite de novos cursos no 346 

IFSULDEMINAS; Resolução que estabelece diretrizes para fins de promoção à Classe Titular 347 

da Carreira EBTT; Normas para participação de servidores em atividades esporádicas 348 



 

remuneradas; Regulamentação do Cartão Pesquisador. O Presidente disse que os itens da 349 

pauta do CEPE serão encaminhados para o CONSUP após apreciação e discussão na reunião 350 

de amanhã. - Criação do Centro de Línguas do IFSULDEMINAS. Cléber falou que para o 351 

segundo semestre juntamente com o pessoal do E-Tec irão criar o Centro de Línguas. Disse 352 

que estava um aporte de recurso na Setec e a previsão é que para segundo semestre seja 353 

autorizada 1.000 vagas para alunos e servidores. Passou a palavra para Luiz Carlos que falou 354 

que mandou o PPA para Brasília, tem alguns ajustes, vão fazer cotação de materiais e 355 

aprovando o recurso vai abrir os editais nos câmpus com os cursos de inglês e espanhol para 356 

atender alunos do câmpus, professores e funcionários, 25% das vagas serão destinados aos 357 

alunos das escolas estaduais. Disse que é obrigatório atender a esse público das escolas 358 

estaduais. Luiz Carlos disse que a seleção dos alunos será por sorteio. O Presidente 359 

apresentou alguns informes: - Alvará de funcionamento dos câmpus. Solicitou aos diretores 360 

verificarem se está em dia o alvará de funcionamento dos câmpus. – Reunião da CPPD nos 361 

câmpus. Solicitou que quando houver reunião da CPPD nos câmpus disponibilizarem uma 362 

pessoa para secretariar, apoiar lavrando a Ata da reunião. – Código de vaga. Falou que 363 

quando liberar os códigos de vagas olharem com carinho, os câmpus pré-existentes para a 364 

necessidade de um técnico em segurança do trabalho para trabalhar juntamente com  as ações 365 

propostas pelo Valdir. – Acúmulo de concessão de horas para quem tem função 366 

gratificada. Disse que o servidor estudante com função gratificada, pelo Decreto 1.590/95 367 

não pode ter concessão de horas. Falou que essa situação já foi passada para a CIS e será 368 

rediscutida, porque a resolução aprovada pela CONSUP não falava nada sobre isso. Assim, 369 

houve o entendimento que a lei é maior que a resolução. Paulo Roberto falou para o 370 

Presidente comunicar aos servidores sobre a lei que é bem clara, que não pode dar a 371 

concessão para quem tem função gratificada. - Demanda da Fadema e da Faet disse que 372 

receberam a demanda de uma auditoria em loco nas Fundações de Apoio. Solicitou atenção a 373 

essa demanda. Carlos Henrique disse que a Fadema acabou de ser recredenciada, passou por 374 

uma auditoria interna e está tudo certo, contas pagas e também passou pela auditoria da CGU 375 

no ano passado por causa das questões dos polos. – Curso do ENAP. Disse que recebeu um 376 

e-mail solicitando a indicação três nomes para as vagas no curso capacitação de gestores, em 377 

Uberaba, na última semana de agosto, 15 dias em setembro, final de novembro, início de 378 

fevereiro de 2015, sempre uma semana, com carga horária de 360 horas. Questionou quem 379 

gostaria de fazer o curso. Houve a manifestação do João Paulo, Josué e Miguel. Todos 380 

concordaram. Prosseguindo,  Colégio de Dirigentes, DAPs, DDEs/DEPEs * Apresentação 381 

dos resultados dos GT propostos no início da pauta. Márcia falou sobre a questão das 382 

FCC, disse que temos na verdade o banco de 56 FCC, destas 50 já foi distribuído, restam seis. 383 

Na proposta da Resolução 009/2014 temos 12 cursos novos, assim não terá FCC para todos. 384 

Após discussão tivera a solução para nesse semestre passar uma para o Câmpus Muzambinho, 385 

uma para o Câmpus Passos, que resolveria o problema hoje e todos os coordenadores de 386 

cursos dos câmpus seriam contemplados. Francisco solicitou duas FCC para o Circuito das 387 

Águas. Márcia disse que sugeriram montar uma comissão formada pelos DDEs/DEPEs e um 388 

coordenador de curso de cada câmpus, para discutirem os critérios que serão adotados para a 389 

redistribuição das FCC no ano de 2015. O Presidente falou que para até meados de novembro 390 

já definirem os critérios, que serão adotados já em janeiro de 2015. Márcia falou que a ideia é 391 

chamar todas as FCC de volta para o banco as quais passarão pelo novo crivo, isso para 2015. 392 

Carlos Alberto falou que esta ação poderia ser uma sugestão no momento e que o grupo que 393 

fosse futuramente formado discutiria também esta ação e outras referentes às FCCs. Todos 394 

concordaram com a distribuição de: 1 (uma) FCC para o Câmpus Muzambinho, 1 (uma) FCC 395 

para o Câmpus Passos e 2 (duas) para Três Corações e Carmo de Minas (Circuito das águas), 396 

até o final desse semestre, e para o ano de 2015, todas as FCC voltam para o banco e a 397 

distribuição seguirá os critérios que serão definidos até meados de novembro para a 398 

distribuição das FCC. Márcia falou que outra questão levantada pelo GT foi a solicitação de 399 

rediscussão da distribuição de FG e CD nos câmpus, uma vez que os novos não foram 400 



 

contemplados com o mesmo número. Ana Lúcia disse que a reunião do GT começou com a 401 

apresentação do Paulo Roberto Ceccon sobre o SIMEC Obras e o que vem acarretando a não 402 

atualização. Disse que nessa semana Muzambinho precisou de orçamento e estavam com um 403 

termo aditivo que o sistema não estava atualizado, mas aparecia o sinal verde no sistema e 404 

Brasília não mandou o orçamento, porque os critérios mudaram, eles não estão olhando 405 

apenas se o sinal está verde. Eles estão olhando dentro de cada obra o que está acontecendo, 406 

estão fazendo um acompanhamento efetivo, em função disso nosso acompanhamento também 407 

e a nossa atualização tem de ser efetiva para não prejudicar a execução orçamentária. Disse 408 

que a execução orçamentaria do Instituto está baixa, solicitou orçamento na semana passada, 409 

eles não haviam mandado ainda porque alguns câmpus tinham orçamento alto, em função 410 

disso conversou com os DAPs para fazerem uma força tarefa, para verificar o que podem ser 411 

reforçado, para zerar as contas e liberar o que está pendente para nós. Assim fez um acordo 412 

com os DAPs de uma força tarefa para execução orçamentária. Com relação a Capital a maior 413 

dificuldade são os projetos. Tem muitos projetos em andamento de obras que não concluíram, 414 

que depois que concluírem vai começar a licitação para depois empenhar. Apenas 415 

Muzambinho tem obra em andamento e não foi empenhado o total, disse que a Regina ficou 416 

de fazer uma análise, foi sugerido passar o orçamento para Muzambinho empenhar. Falou que 417 

é a única alternativa legal para puxar o orçamento de Brasília para o Instituto. Ana Lúcia disse 418 

que a outra questão discutida no GT foi a importância de conversar com os fiscais de contrato 419 

sobre a seriedade da fiscalização. Citou que estamos tendo com frequência ações trabalhistas 420 

no Ministério do Trabalho. Disse que o IFSULDEMINAS corre o risco de ser corresponsável 421 

por estar tendo falha na fiscalização. Falou para tomarem cuidado com isso, capacitar o 422 

pessoal e lembrar sempre da responsabilidade do fiscal de contrato. Disse que a tendência é o 423 

Ministério do Trabalho jogar um pouco de responsabilidade para nós. O Presidente 424 

questionou se tem como fazer um treinamento na Reitoria direcionado para os fiscais. Ana 425 

Lúcia disse que sim e que devemos fazer. Outra questão discutida no GT foi o atraso de 426 

recurso financeiro do Governo Federal, verificaram que é importante registrar um histórico 427 

desses atrasos, deixar documentado para, que mesmo sendo corresponsável, conseguirmos 428 

jogar a responsabilidade para frente. Registrar tudo no processo, os pagamentos, os 429 

pagamentos de juros (montar um processo). Não podemos deixar de documentar bem, porque 430 

senão daqui a cinco anos não iremos saber o que aconteceu na ocasião, documentar bem e 431 

registrar as dificuldades. Ana Lúcia falou com relação à Proposta Orçamentária (prazo até 432 

01/08), de acordo com os limites já apresentados para os diretores. Disse que chegando os 433 

limites da Setec vai passar. Falou que pegou os números dos telefones de todos (pessoal e 434 

institucional) para passar os limites e os cortes. Josué questionou com relação ao recurso de 435 

custeio (100 mil reais) que Muzambinho tem de passar para os câmpus. Ana Lúcia pediu para 436 

todos os diretores encaminharem as necessidades até terça-feira (05/08) que ela vai 437 

encaminhar para o Luiz Carlos. Luiz Carlos disse para mandar as demandas que ele vai 438 

estudar como irá passar. Paulo Roberto acrescentou que sugere que, principalmente os 439 

câmpus novos, indicassem um supervisor do Simec Obras. Disse que o diretor faria um ofício 440 

para PRODI que liberaria uma senha para que os diretores indicassem um supervisor de 441 

unidade para começar esse processo e conhecer o sistema, como ele funciona. Falou que o 442 

Câmpus Machado está tranquilo com relação ao Simec, Câmpus Muzambinho não temos 443 

problema, Câmpus Inconfidentes foi sugerido que indicassem dois supervisores. Finalizada a 444 

pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 445 

encerrada a reunião às quinze horas e quarenta e seis minutos. Eu, ________________ 446 

Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo, secretária executiva, lavrei a presente Ata, que após 447 

apreciação será assinada por todos. Muzambinho, trinta e um de julho de dois mil e quatorze. 448 
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