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 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Rua Ciomara Amaral de Paula, 167  Bairro Medicina–37550-000 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6186/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata da 49ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 13 de março de 2015.

Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, na sala de
reuniões do Câmpus Machado, sob a Presidência do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-
se  a  quadragésima  nona  Reunião  do  Colégio  dos  Dirigentes,  a  sexta  da  nova  gestão,  estando
presentes:  Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Luiz Carlos
Machado  Rodrigues;  João  Paulo  de  Toledo  Gomes;João  Olympio  de  Araújo  Neto;  Marcelo
Bottazzini; Francisco Vitor de Paula; Carlos Alberto Machado Carvalho; Cléber Ávila Barbosa; José
Luiz de Andrade Rezende Pereira;  Sérgio Pedini. A pauta da reunião foi encaminhada previamente,
sendo:   Colégio  de  Dirigentes  e  Comissão  de  Esporte,  Cultura  e  Lazer;  Palavra  do  Presidente;
Proposta de discussão para a Comissão de  Esporte, Cultura e Lazer: Discutir ações de incentivo aos
alunos a essa prática e planejar atividades para o ano de 2015; Colégio de Dirigentes; Palestra com o
Dr.  Dauri  Ribeiro  Silva  –  procurador  institucional;  Orçamento  2015  e  liberação  de  financeiro;
Deliberações de EaD; Relatório de Gestão: Conceito de aluno regular e aluno Pronatec; Informes da
Proen; Informes da Proex; Informes da PPPI; Expedientes; Colégio de Dirigentes e Comissão de
Esporte,  Cultura  e  Lazer:  Apresentação dos  resultados  das  discussões  da  Comissão.O Presidente
agradeceu ao Professor Carlos Henrique pela receptividade e convidou o Procurador Federal, Dr.
Dauri Ribeiro Silva para ministrar a Palestra sobre Assédio Moral, além dos Colégio de Dirigentes,
foram convidados  os  DAPs (Diretores  de  Administração e  Planejamento)  e  DDEs (Diretores  de
Desenvolvimento e Ensino) e os DEPEs(Diretores de Ensino, Pesquisa e Extensão) para participarem
da Palestra. Logo após a palestra, Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença e a disponibilidade do
Procurador Federal Dr. Dauri Ribeiro Silva. Dando sequência a reunião, Marcelo Bregagnoli passou
para  o  item da  pauta  Orçamento  2015  e  liberação  de  Financeiro; Comunicou   que  haverá  a
liberação de um doze avos de orçamento. Falou ainda que recebeu alguns representantes de alunos na
reitoria  que entregaram uma carta de revindicação contra  o corte   no orçamento.  “ É necessário
aguardar o ofício do MEC para ver se o valor será retroativo ou não. Quando chegar o orçamento tem
que executar. O limite de empenho será em função da arrecadação”. Marcelo falou que uma das
preocupações se refere ao pagamento das bolsas de Pesquisa e Extensão. Na primeira liberação de
Financeiro foi colocado como prioridade máxima a Assistência Estudantil, as bolsas agora também
são prioridades. Marcelo Bregagnoli solicitou ao Chefe de Gabinete, Joarle , o envio de um ofício na
segunda feira próxima dia 16,para o  Oiti José de Paula (Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica). Foi feita uma estimativa de trezentos e cinquenta mil reais
para pagar Bolsas de Pesquisa e Extensão. Marcelo Bregagnoli informou que o José Mauro e a Ana
Silvestre  estão  no  FORPLAN  (Fórum  dos  Pró-Reitores  de  Planejamento  e  Administração  dos
Institutos Federais) e vão trazer mais notícias sobre o orçamento. As informações e as decisões do
FORPLAN serão repassadas por e-mail. Professor Miguel falou das providências que foram tomadas
no Câmpus Inconfidentes. Houve um corte de terceirizados, cerca de 20 a 25 por cento das empresas,
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foram suspensas todas as visitas e diárias. Falou sobre as medidas tomadas que devem ser de comum
acordo  com  os  outros  câmpus,  evitando  comparações.  Marcelo  Bregagnoli  falou  ser  difícil
uniformizar  as  ações,  pois  cada  câmpus  tem sua  característica.  Reinato  falou  que  é  preciso  ter
critérios, citou o caso de visita técnica, tem casos que não tem como cortar. Marcelo Bregagnoli leu o
e-mail enviado pela Ana e pelo José Mauro que estão em Brasília: “A solução seria o planejamento
nos câmpus, justificando as prioridades, aperfeiçoando os mecanismos de análises e comunicação
interna para que seja possível negociar com Brasília além de executar o mais rápido possível o que
for liberado”. Marcelo Bregagnoli passou para o próximo item: Deliberações de EaD;  Marcos falou
sobre o grupo de trabalho de educação a Distância e que vem fazendo algumas proposições para
serem encaminhadas aos órgãos para deliberações. Uma das propostas e de que não fossem abertos
cursos idênticos para câmpus diferentes. “Na última reunião do grupo ficou decidido que se deve
evitar que um câmpus trabalhe um curso e outro câmpus o mesmo curso. Como sugestão do Grupo,
foi encaminhado um protocolo de intenção de curso, uma proposta de criação de curso, caso dois
câmpus estejam trabalhando para  o  mesmo curso,  será  feito  um critério  de  desempate”.  Marcos
apresentou  o  esboço  do  protocolo  que  servirá  de  critério  para  desempate.  Caso  ainda  continue
empatado, o desempate será por sorteio. A proposta é abrir uma data e cada câmpus protocolar duas
intenções de cursos por ano. No prazo de um ano faria todo o procedimento. Sendo definidas três
datas por ano para se protocolar a intenção de criação de curso. Todos concordaram com a proposta
apresentada. Os cursos que já estão sendo trabalhados ficam como está. “A proposta é daqui para
frente” esclareceu Marcos. Marcos falou ainda que as bolsas do e-TEC, estão também dependentes da
liberação do orçamento.  Inclusive se prontificou a passar para todos a planilha dos cursos existentes
e os cursos que já estão sendo trabalhados.  Marcelo Bregagnoli  colocou a questão se há alguma
resolução sobre o pagamento de diária para câmpus pré existentes. Professor Miguel falou que existe
na Resolução nº 051/2011, de 10 de outubro de 2011 que Dispõe sobre a aprovação das Normas de
concessão de diárias, de passagem e de colaboração eventual aos servidores do IFSULDEMINAS. - §
14°  -  Não  haverá  pagamento  de  diárias  a  servidores  que  se  deslocarem  para  os  Campi  do
IFSULDEMINAS,  que  dispõem de  restaurantes  institucionais,  casos  em que  os  servidores  terão
direito ao uso gratuito.  Passando para o próximo item da pauta,  Relatório de Gestão:   Marcelo
Bregagnoli passou a palavra para o Professor Sérgio Pedini que falou que o Relatório de Gestão está
sendo enviado para aprovação do Conselho. Com algumas partes que ainda faltam (Indicadores de
Ensino que depende do envio da SETEC). Pedini agradeceu aos câmpus que enviaram os dados no
prazo e também ao Camilo que a partir de 2016 implantará um novo mecanismo mais simplificado.
Conceito de aluno regular e aluno Pronatec; Marcelo Bregagnoli falou que o Pronatec está para ser
reformulado e quando preencher a aba de aluno regular e aluno Pronatec é para se fazer um esforço
para se incluir na Matriz. Existe até uma aba agora que consta, aluno regular, aluno Etec e aluno
Pronatec. Pronatec fica fora do orçamento. Professor Francisco falou de um caso de dupla Matrícula:
Um aluno que está matriculado em cursos de EaD de Machado e de Muzambinho. Marcelo Bregagnli
solicitou ao Professor Carlos Alberto que se faça uma consulta junto ao Doutor Dauri. Professor
Francisco falou que já entrou em contato com o aluno e que no segundo semestre ele terá que optar
por um dos cursos. Carlos Henrique sugeriu que se faça uma declaração, no ato da matrícula, dizendo
que o aluno se compromete a não se matricular em outro curso, resguardando a Instituição e passando
a responsabilidade para o aluno. Informes da Proen; Professor Carlos Alberto falou dos trabalhos
realizados pela Pró-Reitoria de Ensino junto aos DDEs, com reuniões sistemáticas, com alguns temas
como a necessidade de rediscutir alguns  regimentos.  Com relação ao Registro, tem iniciado algumas
conversas sobre o Sistema Acadêmico, juntamente com a DGTI e a PRODI.  Professor Carlos Alberto
falou  que  “tem  buscado  na  Pró-Reitoria  de  Ensino  uma  figura  que  converse  com  o  Sistema,
acompanhamento direto com a DGTI”. Falou ainda que é importante separar o que é Pedagógico o
que é Sistema, afim de atender melhor as demandas que chegam nos câmpus, principalmente nos
câmpus pós. Carlos Alberto falou na importância de se criar um fórum com as  DGTIs dos câmpus
para troca de experiências. Professor Carlos Alberto perguntou ao Colégio de Dirigentes se todos
estão de acordo com os trabalhos que vem sido realizado pela PROEN e se pôs a disposição caso

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86



3

alguém  tenha  algo  a  acrescentar.  Com  relação  ao  Registro  Acadêmico,  a  PROEN  tem  feito  a
revalidação de diplomas estrangeiros  de cursos técnicos e tecnológicos, informou que tem um edital
aberto. Carlos Alberto falou ainda que em função de algumas demandas nas secretarias, em termo de
atendimento, vem pensando em encaminhar uma ação de proposta de discussão em qualidade em
atendimento.  A Biblioteca Digital já está em funcionamento; Normativa Docente: a plataforma está
aberta para alimentação dos docentes fechando no dia 11 de Abril as 14 horas. Sobre a Assistência ao
Educando, os primeiros trabalhos já estão sendo concluídos, restando apenas um câmpus para ser
analisado, A segunda etapa trata-se das entrevistas nos câmpus.  Professor Carlos Alberto disse que
tem conversado com o Marcelo Bregagnoli,  sobre a possibilidade de terceirizar a fase de análise
documental. O intuito da terceirização seria evitar gastos com diárias e deslocamento de servidores.
Um estudo  jurídico  está  sendo  feito  nesse  caso.  Carlos  Henrique  falou  que  quando encaminhar
solicitações  de  Assistência  Social,  comunicar  o  CGAE  (  Coordenador  Geral  de  Assistência  ao
Educando), principalmente nas tomadas de decisões. Carlos Alberto falou que uma das instruções
passadas pra o Afrânio foi realmente essa a de envolver os CGAEs, ele inclusive  tem feito reuniões
nos câmpus. Marcelo Bregagnoli orientou que quando encaminhar um ofício sobre a Assistência, se
encaminhe também ao CGAE. Carlos Alberto falou que o prazo para protocolo de novos cursos,
conforme o ofício circular 003/2015/PROEN/REITORIA/IFSULDEMINAS, que foi lançado no dia
15 de janeiro, termina no dia 16 de março. No CEPE passou o curso de Medicina Veterinária que já
está indo para o CONSUP no próximo dia 23 de março. Professor João Paulo perguntou se em um
curso FIC de Capacitação para Servidores, se Servidor conta como aluno. Professor Carlos Henrique
falou que conta sim, desde que o curso não seja em horário de serviço. Informes da PROEX e da
PPPI ;  Professor José Luiz falou das ações da PPPI e PROEX, em nome do Professor Cléber, entre
elas o Edital de Esportes que terá início em abril. Pronatec também está no aguardo da  aprovação da
LOA. O Edital de livros já está sendo confeccionado com o valor de quarenta mil reais, vinte mil da
PROEX e vinte mil da PPPI. Estão sendo abordadas 4 obras: Duas já estão prontas: Uma do Câmpus
Inconfidentes, “Políticas para a Educação Profissional no Brasil”  do Professor Claudino, também a
obra do Servidor Luiz Adriano do Câmpus Machado: “ Indicação Geográficas de cafés”.  Na próxima
semana o Instituto terá um stande  na FEMAGRI em Guaxupé. Informou também que está sendo
organizado um movimento de cafeicultura em Muzambinho no mês de abril.  José Luiz falou do
evento que acontecerá em São Sebastião do Paraíso, dia 30 de março as 19 horas. Marcelo Bregagnoli
falou que trata de uma proposta  do Deputado Reginaldo Alves para falar de ensino médio (dentro do
projeto de lei do Deputado) e o Instituto terá uma fala sobre o ensino profissionalizante no evento.
Professor José Luiz  comentou que a Extensão e a Pesquisa já fizeram reuniões com suas respectivas
Câmaras, está sendo feito um mapeamento, um treinamento para o Sistema de Gerenciamento de
Projeto de Pesquisa e Extensão (GPPEX). No próximo dia 17  e 19  será realizado o treinamento para
todos os usuários. O treinamento será “online” e disponibilizado de maneira contínua para todos os
usuários.  Os  editais  de  fluxo  contínuo  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  no  qual  é  incentivado  a
participação em evento, tradução de artigos estão suspensos dependendo da aprovação do orçamento.
Outro item trabalhado juntamente com a PRODI, e que será pauta da próxima reunião do Consup, é e
relação Instituto com as Fundações de Apoio. Na Câmara de Pesquisa, um Edital de busca de fomento
que é o PROINFRA  do FINEP. Trata-se de um edital Institucional  onde todos os Câmpus estarão
envolvidos na comissão científica, no qual se poderá pleitear mais equipamentos aproximadamente
dois milhões de reais (Área de química, demanda que foi levantada maior em termo de pesquisa nos
câmpus).  José Luiz falou que será lançado um edital específico para o NIT (Núcleo de Inovação
Tecnológica), uma forma de alavancar a inovação dentro da Instituição. Falou ainda que está sendo
trabalhado o regimento do ELITT (Escritório Local de Inovação e Transferência de Tecnologia) em
cada câmpus, a minuta já passou pelo CEPE (Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão) e será pauta
na  próxima  reunião  do  Consup  (Conselho  Superior).  Informes  PRODI;  Sérgio  Pedini  sobre  a
Diretoria de Ingresso: Foi publicado na quarta feira e de quarta até hoje já foram solicitadas duas
mudanças, ou seja, dois dias duas alterações. “A revisão de edital o tempo todo é complicado para a
imagem da Instituição.  É necessário um tempo longo para discussão nos  câmpus”.  O Presidente
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passou para os expedientes. Solicitou a presença na sala de reuniões da Comissão de Esporte, Cultura
e Lazer para a apresentação dos resultados das discussões. Professor Ricardo falou da importância
das ações esportivas e culturais nos câmpus. Ricardo fez a apresentação das atividades esportivas que
acontecerão durante o ano. Começou o calendário com os JIFs: (Jogos entre os Câmpus) 17 a 21 de
abril em Muzambinho.  Solicitou o apoio estrutural dos câmpus para a realização dos jogos.  Dia 25
de março é o dia do esporte, nesse dia cada câmpus vai desenvolver atividades esportivas no seu
respectivo  câmpus.  Professor  Ricardo  falou  que  neste  dia  as  atividades  devem  ser  voltadas
integralmente para o Esporte. Todos os docentes acompanhando seus alunos nas atividades, não só os
docentes  de  Educação  Física.  28  de  novembro  jogos  dos  servidores  que  serão  realizados  em
Inconfidentes, sendo necessário a estrutura dos câmpus para  o transporte, alimentação e arbitragem.
Sobre o JIF Regional Sudeste Brasileiro, alunos representando o IFSULDEMINAS, com alunos de
todos os câmpus. Necessário apoio com transporte e a confecção de um uniforme Institucional do
IFSULDEMINAS além do pessoal de apoio como Assistente de Alunos e Enfermeiro.  O Evento
acontecerá no Câmpus Goitacases no Rio de Janeiro. Festival de Artes e Cultura nos dias 13 a 16 de
maio  a  ser  realizado  no  Câmpus  Pouso  Alegre  e  no  Teatro  municipal  de  Pouso  Alegre.  Sendo
necessário o alojamento e refeições no Câmpus Pouso Alegre. Ricardo falou que tem que analisar
como ficará a alimentação, se o valor da Assistência cobrem os custos. O dia da Cultura,  30 de
setembro,  com as  atividades  integralmente  voltadas  para  a  cultura  com ações  em cada  câmpus
envolvendo  todos  os  docentes.  Professor  Émerson  falou  sobre  o  Edital  mais  cultura  que  vem
planejando as ações a serem trabalhadas nos próximos dois anos. Estão sendo selecionados projetos
culturais e artísticos envolvendo câmpus e comunidade. Ricardo falou que nos próximos dias vai ser
publicado e edital de Esportes Cultura e Lazer e que esse ano vem com uma quantia maior para
contemplar mais projetos. Marcelo Bregagnoli solicitou que depois do dia 27 a comissão traga  os
números  e  as  definições  pendentes,  retornando  ao  Colégio  de  Dirigentes  para  as  definições  e
deliberações.  Marcelo  agradeceu  a  presença  de  todos  e  principalmente  a  comissão  que  vem se
empenhando nos trabalhos. Agradeceu ainda o Professor Carlos Henrique Reinato pela receptividade.
Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e onze minutos. Eu, ________________Iracy Rennó
Moreira  de Lima,  secretária,  lavrei  a presente Ata,  que após apreciação será assinada por todos.
Machado, vinte e três de março de dois mil e quinze.

Marcelo Bregagnoli _______________________________
Carlos Alberto Machado Carvalho _______________________________
Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________
Cléber Ávila Barbosa _______________________________
Francisco Vitor de Paula _______________________________
João Paulo de Toledo Gomes _______________________________
João Olympio de Araújo Neto _______________________________
José Luiz de Andrade Rezende Pereira _______________________________
José Mauro Costa Monteiro _______________________________
Marcelo Bottazzini _______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
Sérgio Pedini _______________________________
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