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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
Avenida Vicente Simões 1111.  Bairro Nova Pouso Alegre – 37550-000 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6150/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata da 50ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 17 de abril de 2015.

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às nove horas e vinte minutos, na sala
de reuniões da Reitoria, sob a Presidência do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli,  realizou-se a
quinquagésima  Reunião  do Colégio  dos  Dirigentes,  a  sétima da  nova gestão,  estando  presentes:
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Carlos Guida Anderson;
João  Paulo  de  Toledo  Gomes;  Marcelo  Bottazzini;  Josué  Lopes;  Francisco  Vitor  de  Paula;  João
Olympio  de  Araujo  Neto;  Ana Lúcia  Silvestre;  Carlos  Alberto  Machado Carvalho;  Cléber  Ávila
Barbosa; José Luiz de Andrade Rezende Pereira e Sérgio Pedini. A pauta da reunião foi encaminhada
previamente, sendo:    Repasse de reuniões com o Governo de Minas; Relatório de gestão e pontos de
pauta  do  próximo  Consup;  Política  de  ingresso  do  IFSULDEMINAS;  Processo  de  obras  de
infraestrutura; Informes da Proad; Informes da Proex; Fórum Mundial – (viabilidade de transporte,
hospedagem  e  alimentação);  Informes  da  PPPI;  Informes  da  Proen;  Expedientes.  O  Presidente
agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do  Professor Luiz Carlos de Muzambinho.
Colocou em discussão a 48ª e a 49ª ata da reunião do Colégio de dirigentes, sendo aprovada por
todos. O Presidente falou sobre a mudança para a nova sede da Reitoria e agradeceu ao Servidor
Paulo Roberto de Oliveira e ao Gabriel Maduro pelo profissionalismo e que a mudança de toda a
infraestrutura  aconteceu  sem prejuízo  para  a  instituição.  Completou  dizendo  que  a  Reitoria  está
funcionando  na  nova  sede,  mas  ainda  estão  sendo  feitas  melhorias.  Algumas  coisas  estão
improvisadas,  como  a  sala  de  reunião.  Passando  para  a  pauta,  Marcelo  Bregagnoli  falou  que  a
comissão para a discussão do decreto 1590 foi definida pelo Colégio de Dirigentes para que se fizesse
a elaboração de uma minuta. O Presidente falou que estava em uma reunião em Machado e ficou
sabendo que um servidor do Câmpus teve acesso ao documento que ainda estava sendo construído e
repassou para os servidores no intuito de pressionar os dirigentes. Marcelo Bregagnoli falou que faria
uma consulta ao Doutor Dauri sobre a conduta do servidor. “Um documento que ainda estava sendo
construído  e  nem  é  a  versão  final.  O  vazamento  do  documento  causou  um constrangimento  e
atrapalhou todo o processo de discussão”. Professor Josué falou que chegou a compartilhar com os
servidores do Câmpus Poços de Caldas o documento. Pedini falou que essa atitude é a banalização de
um trabalho sério e não se trata de uma maturidade institucional.  Propôs então uma consulta  ao
Procurador.  O Presidente sugeriu a retirada do item da pauta. Passando para o próximo item de
pauta:  Repasse de  reuniões  com o Governo de  Minas;  Segundo o Presidente,  o  assunto  saiu  da
demanda da última reunião do Colégio de Dirigentes do dia 4 de fevereiro em Inconfidentes. Foi
então elaborada uma pauta para ser apresentada ao Secretário de Governo do Estado de Minas Gerais.
Marcelo Bregagnoli falou que estava em Brasília na reunião do CONIF quando foi agendada uma
reunião de última hora em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, encontrou o Carlos Henrique e o
Deputado  Ulisses  Gomes  e  participaram de  uma audiência  com o Secretário  de  Governo  Odair
Cunha. Foi solicitada uma demanda de nível regional e até estadual que tratou da tentativa da criação
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de  um  Centro  de  Referência  em  estudos  de  Cafeicultura  organizado  pelo  IFSULDEMINAS,
aproveitando as áreas experimentais já existentes. O Deputado Ulisses fará uma apresentação oficial
no evento do dia 22 de maio em Muzambinho. Outro ponto de pauta com o Secretário foi a questão
dos recursos do ano passado, que foram para a fonte 312.  Odair Cunha se dispôs a fazer uma reunião
entre o Gestor do IFSULDEMINAS e o Luiz Cláudio, que é o Secretário Executivo do MEC, para
tentar resgatar o valor para ser usado nas demandas urgentes de cada câmpus. Outro ponto de pauta
com o Secretário de Governo tratou da aproximação do IFSULDEMINAS com os órgãos oficiais do
Estado como IMA, FAPEMIG, Polícia Militar de Minas Gerais. Foi falado também com o secretário
a questão do trevo de acesso ao Câmpus Machado que está sendo trabalhado. A terceira faixa da
rodovia  de  Inconfidentes  e,  segundo  a  palavra  do  secretário,  “Trata-se  de  uma  das  três  obras
prioritárias do Sul de Minas.” Outra reunião que aconteceu na data foi com a Secretaria de Educação.
Segundo Marcelo Bregagnoli, foi uma reunião técnica e que a Subsecretária Augusta, quando ouviu
as  demandas  do  IFSULDEMINAS,  comentou  que  a  Instituição  não  veio  pedir  e  sim ofertar.  A
Subsecretária solicitou uma agenda com a Pró-Reitoria de Ensino. Marcelo Bregagnoli falou sobre o
RENAFOR (Programa de Formação Continuada para Professores e Gestores do Sistema de Educação
Integral, vinculado à Rede Nacional de Formação Continuada dos Profissionais da Educação Básica
do Ministério  da Educação.)  que serão ofertados nas 8 subsecretarias do Sul de Minas.  São 960
vagas, com o envolvimento dos câmpus. Outro assunto da reunião foi a questão do Pró-funcionário
(programa que visa a formação dos funcionários de escola,  em efetivo exercício,  em habilitação
compatível com a atividade que exerce na escola)  e o credenciamento das escolas estaduais para o E-
TEC (visa à oferta de educação profissional e tecnológica a distância) e Pronatec (Programa Nacional
de  Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego).  Outro  ponto  tratou  da  possibilidade  de  fazer  cursos
concomitante com o Estado. Professor Carlos Alberto comentou que fez uma reunião com a Márcia e
o Marcos sobre os quatro pontos a serem tratados na reunião com a Secretaria de Educação de Minas
Gerais no próximo dia 29 de abril em Belo Horizonte. Falou com o João Olympio sobre a proposta de
um projeto piloto em Carmo de Minas. Passando para o próximo item de pauta: Relatório de gestão
e  pontos  de  pauta  do  próximo  Consup;  Com  a  palavra  o  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento
Institucional, Professor Sérgio Pedini. Ele falou que o Relatório de Gestão está sendo atualizado com
os dados E-Contas e será apresentado na próxima reunião do Conselho Superior para aprovação.
Falou ainda que é  necessário se  prepararem para eventuais questionamentos  sobre o relatório de
Gestão.  Professor  Carlos  Alberto  comentou que  estava  na  última reunião  do  Conselho e  que  os
conselheiros solicitaram um resumo do Relatório de Gestão. Convidado para participar da reunião, o
servidor Camilo Prado falou que está trabalhando no resumo para explicar o que é o documento e o
que é “aprovar ou não” o Relatório de Gestão. Falou ainda que o Relatório é uma peça que reflete na
organização, os acertos, os erros e as tentativas de melhorias. É importante os Gestores participarem
para  poderem  completar  alguma  informação  solicitada  pelos  Conselheiros.  Marcelo  Bregagnoli
passou para o apontamento dos itens de pauta da próxima reunião do Conselho Superior.  Alteração
na Resolução nº 040/2014 – Concessão de RSC a docentes; Falou que trata da inclusão de dois
parágrafos “§5° Caso haja discordância da data do efeito financeiro, o docente poderá interpor um
único recurso,  devidamente instruído com razões  de fato e  de direito,  encaminhado à CPPD,que
providenciará  o  envio  do  recurso  à  Comissão  Especial,  para  análise,  por  membros  integrantes
diversos daqueles que procederam à análise inicial. Nesse caso, ainda ficaria mantida a data mínima
de 90 dias entre os pedidos. §6° A data do efeito financeiro, definitiva, será a data estabelecida pela
avaliação da última banca. Caso esta banca defina uma data diferente da anterior, o DGP e a CPPD
farão a análise para execução dos eventuais acertos; Regulamentação e Inclusão de Nome Social de
Travestis, Transexuais e Transgêneros, no âmbito do IFSULDEMINAS: Professor Carlos Alberto
falou que já tem o parecer do Doutor Dauri e está baseado em lei e o Servidor Afrânio, da Pró-
Reitoria  de  Ensino,  fará  a  apresentação  ao  Consup.  Alteração  no organograma da Reitoria  –
criação  da  coordenação  de  olimpíadas;  Aprovar  a  alteração  no  Organograma  da  Reitoria  do
IFSULDEMINAS, com a criação da Coordenação de Olimpíadas Científicas que terá as seguintes
atribuições: - Estabelecer e coordenar a política de olimpíadas científicas do IFSULDEMINAS; -
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Planejar  e  coordenar  as  ações  para  execução da  Olimpíada  Brasileira  de  Agropecuária  (OBAP),
International  Earth Science Olympiad (IESO), Olimpíada do Conhecimento (OC) e  WordSkills  e
demais  olimpíadas  que  o  IFSULDEMINAS  for  convidado  a  sediar;  Diretrizes  para
operacionalização  do  processo  seletivo  discente,  conforme  Resolução  032/2014;  Marcelo
Bregagnoli falou que para adequar a resolução 32/2014 serão necessários a implantação de salas de
sigilos  e  um vestibular  menor  como  o  do  meio  do  ano,  alterando  o  prazo  do  cumprimento  da
resolução para segundo semestre de 2016.  Proposta de Resolução sobre inclusão de habilitações
em concursos públicos de docentes do IFSULDEMINAS; Marcelo Bregagnoli deliberou  sobre a
discussão  de  licenciados  e  tecnólogos  em  áreas  específicas.  “Nos  concursos  para  docentes  do
IFSULDEMINAS,  deverá  constar  nos  editais  como habilitação  mínima,  cada  uma das  seguintes
formações acadêmicas, de acordo com as especificidades demandadas pelos câmpus:- Bacharelado; -
Licenciatura; - Tecnologia em caso de não existência de uma ou mais das formações citadas no caput,
desconsiderar a sua exigência.” A  discussão de  pontuação será interna.  Proposta de resolução
Professor  Voluntário:  Professor  Carlos  Henrique  falou  que  existe  um caso  em Machado  e  a
documentação encontra-se no DGP para regulamentar. O Servidor Honório preparou uma proposta de
resolução com os moldes de uma que existe na UNIFEI que será encaminhado aos conselheiros.
Proposta de alteração do Regimento Interno do Conselho Superior. Pedini falou que na Gestão
passada  foi  proposta  pelo  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento  Institucional,  Mauro  Alberti  Filho,  a
alteração na composição dos Membros do Conselho. A proposta na época era que se alterasse de dois
representantes  de  cada  seguimento  para  que  se  atendesse  todos  os  câmpus.  Normalmente  se
estabelece um limite de representações, naquele momento não se tinha uma configuração como seria
com o tempo.  Ficou então a  redação de uma representação por  câmpus,  ou seja,  6  diretores,   6
docentes , 6 TAEs. Foi levantada a preocupação que hoje são 8 câmpus e existe um aceno de um
plano de  expansão,  o  que  torna  inviável.  Por  outro  lado,  Pedini  colocou que uma demanda dos
docentes,  TAEs  e  Discentes  não  é  só  do  câmpus  e  sim  do  Instituto.  Falou  da  importância  da
representação do Instituto como “um todo” e não só do câmpus e que não se perca o espírito de
unidade institucional. A proposta seria manter uma representatividade que é muito adotada, foi feito
um levantamento de todos os Institutos e se chegou a uma estatística em torno de um terço (Dois ou
três representantes por seguimento). Processo de obras de infraestrutura; Com a palavra o Servidor
Paulo Roberto de Oliveira que falou que a intenção básica seria o envolvimento de cada câmpus.
Trata-se da criação de um grupo voltado a obras e infraestrutura dentro de cada câmpus. Professor
João Paulo demonstrou preocupação com relação a pessoas com formação específica para compor a
comissão e perguntou como vai ser feito se no câmpus não tiver o profissional com a formação
específica  e  se  haverá  alguma  compensação,  uma  função  gratificada.  Pedini  falou  que  se  for
necessário  serão  proporcionados  treinamentos  para  os  membros  da  comissão,  mas  a  função
gratificada fica complicada.  Paulo Roberto falou que as obras só serão melhoradas quando se tiver
uma fiscalização efetiva. Por isso, justifica a criação das comissões locais.  “A Reitoria precisa de
pessoas nos câmpus para se falar a mesma linguagem de uma maneira mais direta e mais rápida para
se efetivar a fiscalização”. João Paulo apresentou uma dúvida com relação a uma obra que não foi
prevista  no  PDI,  se  for  uma situação  emergencial,  como será  a  aprovação.  Camilo  falou  que  a
proposta  é  a  criação de uma comissão Institucional,  ela  é  uma só e  que exige que se tenha um
engenheiro civil na presidência, um engenheiro elétrico e um arquiteto urbanista além de um técnico
em TI. A comissão intervem apenas no momento do recebimento definitivo das obras onde ela se
reúne com a comissão de obras e infraestrutura do câmpus para o recebimento da obra. A resolução
em questão prevê uma coordenação de obras e infraestrutura em cada unidade, não é uma comissão, é
um setor no câmpus.  A coordenação cuidará desde o momento da requisição,  até  o recebimento
provisório das obras e acompanhar junto à comissão o recebimento definitivo da obra. Paulo Roberto
falou sobre a proposta de criação de guias e manuais, “tendo o guia de como trabalhar já simplifica
bastante”. Camilo falou que o PDI não lista obras, ele apenas diz que tem que se haver a expansão e a
melhora da sua capacidade de gerir os seus procedimentos de obras e infraestrutura. Pedini sugeriu
que assim que passar pelo Conselho Superior, que venha ao Colégio de Dirigentes um representante
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falar  sobre o Plano Diretor.  Marcelo Bottazzini  parabenizou a PRODI pela  resolução e  falou da
importância de não cometer erros e não fazer as coisas aleatórias, envolvendo todos na discussão.
Camilo falou que com a aprovação da resolução será necessário alteração no organograma de cada
câmpus, adequando assim a  coordenação de obras e infraestrutura. Após discussão entre os membros
do Colégio de Dirigentes, ficou decidido que não haverá alteração no organograma. Acrescenta a
palavra “equivalente” e mantém as atribuições e incluir um parágrafo sobre as formações.  Passando
para o próximo item de pauta, o Presidente falou sobre o ofício 8536 da CGU, encaminhado aos
Dirigentes.  Trata-se  de  uma  ação  de  auditoria  que  está  por  vir,  estão  solicitando  o  número  de
servidores   com dedicação  exclusiva;  servidores  que  acumulam  legalmente  cargos,  empregos  e
funções. Marcelo Bregagnoli solicitou ao José Luiz que junto ao DGP trabalhe na elaboração dos
documentos referente a bolsas e também na declaração de ciência do servidor  que recebe a bolsa. O
Presidente falou sobre a nova nota 4 do recredenciamento institucional, falou sobre a dimensão 10
que tratou da sustentabilidade financeira e parabenizou a PROAD e aos câmpus que ajudaram na
elaboração  da  justificativa.  Sobre  o  Financeiro:  O  presidente  falou  que,  segundo  o  pessoal  da
SETEC, a situação de financeiro efetivamente irá se regularizar  no meio do ano. Lembrou ainda que
se a data limite do ano passado para se empenhar foi setembro, neste ano terá que ser junho e julho.
“É necessário antecipar  e acelerar  as ações.”  Marcelo Bregagnoli  falou do custo aluno que nos
Institutos ficam em 13 mil reais e foi informado pela Diretora de Planejamento Ana Lúcia Silvestre
que no IFSULDEMINAS esse valor fica em 7 mil reais. O presidente falou que foi assinado um
termo de cooperação via CONIF e o IFSULDEMINAS está junto para capacitação via ENAP. O
presidente  do  ENAP hoje  é   o  Gleison Rubim que conhece  muito  bem a  Rede Federal.  Foram
fechados  treinamentos também fora de Brasília com turmas de 15 a 30 servidores. No acordo, dois
terços de servidores Federais e um terço servidores Estaduais e Municipais. Sendo dos dois terços dos
federais, um terço de servidores internos dos Institutos Federais, a área é Gestão Pública. Marcelo
Bregagnoli falou sobre o envio dos carros para os câmpus, trata-se de uma demanda dos NIPEs para
atender Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse envio acontece na próxima semana e a responsabilidade de
transferência patrimonial é do câmpus.  Marcelo Bregagnoli falou sobre a transferência do patrimônio
dos polos.  Informes da Proad; Ana Silvestre encaminhou um e-mail para o Carlos Alberto,  que
encaminhou para os gestores falando da transferência de titularidade para quem tiver responsável
pelo patrimônio nos polos. O servidor Marcos fará a checagem juntamente com um representante do
câmpus. Ana falou que está sendo elaborada uma cartilha e será encaminhada ao CAPI (Colegiado de
Administração e Planejamento Institucional) com orientações sobre o patrimônio e vai ser repassada
a todos. Com relação ao financeiro, Ana comentou que neste mês recebeu muito pouco de financeiro
não chegou a 30% do valor total que está liquidado. Comentou ainda que na próxima semana pode
ser que saia mais algum valor. Alertou também que se não tiver liquidado no Sistema, Brasília não
enxerga o valor como prioridade. Falou ainda que as planilhas enviadas aos câmpus precisam ser
preenchidas diariamente. Ana falou ainda que a LOA deve ser sancionada até o final do mês e tem
que ser solicitada via SIMEC. “Quanto antes licitar melhor.” Eleição do NAPI, ontem encerraram as
inscrições, hoje serão homologadas e as eleições acontecem no dia 28 de abril. Uma das funções do
NAPI é fazer uma análise da proposta orçamentária. Informes da Proex; Professor Cléber falou que
está  com quatro Editais em vias de execução: Edital de Esportes e Cultura, Edital de Livros, Edital
de Mobilidade e o Edital PROEXT.  Cléber falou que “independente de ter o recurso ou não os editais
estão  sendo empenhados para  serem liquidados,  pois  não  dá  para  esperar.”  Cleber  agradeceu ao
Câmpus  Muzambinho  que  sediará  o  I  Fórum  de  Desenvolvimento  da  Cafeicultura.  Marcelo
Bregagnoli falou que o Fórum conta  com o apoio  de 70 Instituições, e terá um momento técnico e
também  o  momento  político  com  a  presença  do  Governo  do  estado  e  alguns  parlamentares.
Completou dizendo que o IFSULDEMINAS assumiu uma questão de pauta que é o crescimento
regional. Cleber convidou os gestores para participarem do evento. Cleber falou ainda sobre o dia da
Cultura  e  o  festival  de  cultura,  Marcelo  Bregagnoli  convidou  o  Dênis  Bueno  para  assumir  a
coordenação de esportes do Instituto. Cleber comunicou que o dia 13 de maio ficou o dia da cultura e
em setembro será o festival da Cultura, que será um evento mais unificado e institucional. Os JIFES
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foram adiados para o dia 20 de maio. Com relação ao Pronatec, foram adiados para julho o início dos
trabalhos. Cléber falou ainda da pesquisa que vem sendo realizada junto aos Egressos e também sobre
a possibilidade de oferecer os cursos do IFSULDEMINAS no programa Jovem Aprendiz.  Cleber
terminou sua explanação falando sobre o FORPROEX, que se encerrou na data de ontem e que
assumiu  a  coordenação  da  Região  Sudeste.  Fórum  Mundial  –  (viabilidade  de  transporte,
hospedagem e alimentação);  Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o Chefe de Gabinete Joarle
que falou das atividades que serão apresentadas pelo IFSULDEMINAS sendo: 4 de Poços de Caldas
(Arte  de  Caderno,  Pintura  sobre  tela,  Vídeo  “A Mala”  e  Relatos  e  Experiências  com  Língua
Portuguesa),  1  de  Muzambinho  (  Professores  do  Rock),  1  de  Inconfidentes  (Trabalho  de
Bovinocultura de Leite e Apresentação do Livro do Claudino) e duas da Reitoria (Mesa redonda
sobre as Olimpíadas Científicas e a Feira de Economia Solidária). Joarle solicitou apoio dos gestores
pra deslocamento da equipe envolvida. Marcelo Bregagnoli falou que as atividades Autogestionadas
ficam por  conta  da  Reitoria  os  demais  que  irão  apresentar  trabalhos  serão  através  do  Edital  do
EVACT e ajuda do câmpus de origem. Marcelo Bregagnoli falou que vai tentar buscar recurso para
complementar. Joarle falou que terá um estande Institucional nos quatro dias de eventos.  Informes
da PPPI; José Luiz falou que tem chegado uma demanda muito grande dos editais de fluxo contínuo.
Dos editais, apenas o de diárias internacionais ainda não foram divulgados devido aos problemas
financeiros. José Luiz falou também sobre o curso  “Stricto Senso” Mestrado Profissional, deu os
parabéns a todos os envolvidos e comentou que estão sendo pleiteadas ações junto a FAPEMIG,
agradeceu também o apoio dos câmpus. Marcelo Bregagnoli falou da resolução 050/2014, de 24 de
junho de 2014 que dispõe sobre a homologação da Resolução “ad referendum” do Programa de Pós-
graduação “Stricto Sensu” em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A resolução  veio para Homologar
a Resolução “ad referendum” 042/2014, que trata da criação e do Regimento do Programa de Pós-
graduação “Stricto Sensu” em Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFSULDEMINAS.  Informes
Prodi: Pedini falou sobre a resolução aprovada pelo Conselho Superior, trata do relacionamento do
IFSULDEMINAS com as Fundações de Apoio. A resolução prevê que cada câmpus tenha a comissão
de acompanhamento das ações da fundação de apoio. João Paulo solicitou que a FADEMA faça uma
explicação de como funcionam os projetos. Informes da Proen; Professor Carlos Alberto falou que
na  Reunião  passada  houve  uma  demanda  que  passou  pelo  Doutor  Dauri  com  relação  à  dupla
matrícula. As proibições: na resolução 031 de 2013 diz que é proibida a matrícula em dois cursos do
IFSULDEMINAS de ensino profissionalizante. Na portaria ministerial de nº 1862 de 92 que diz que
“ocupar mais de uma vaga em Instituições Públicas Federais, ensino de segundo grau é proibido e na
lei nº12089 de 2009” (que fala dos cursos superiores) é proibido ocupar mais de uma vaga em cursos
diferentes em uma ou mais Instituições Públicas de Ensino. Não há proibição se um curso for de nível
superior e outro de nível técnico. Carlos Alberto falou que a CAMEM já iniciou a discussão sobre os
regimentos acadêmicos. A Biblioteca digital está em funcionamento com o último relatório de março
com 3.451 acessos. Está sendo verificado juntamente com a TI o acesso à biblioteca depositária do
IBGE, que disponibiliza um link para acessos a estatísticas, sendo necessárias algumas exigências
mínimas. Carlos Alberto comentou também sobre a Normativa Docente. Falou que a plataforma que
seria bloqueada dia 11 passou para o dia 22 de abril, em função de uma série de coisas, houve alguns
acertos e mantendo sempre o contato com os câmpus. No dia 22 de abril também encerra o mandato
da comissão de acompanhamento da normativa docente. Será deflagado um novo processo de eleição.
Pedini perguntou se no plano de trabalho tem o atendimento a discente. Carlos Alberto respondeu que
o  CGE  do  câmpus  que  vai  fazer  a  publicação.  Marcelo  Bregagnoli  lembrou  do  ofício  de
recomendação da CGU que fala que é para deixar bem claro o horário de atendimento ao discente, é
necessário a divulgação nos câmpus. Professor Carlos Alberto falou ainda da assistência ao educando.
O Edital 03/2015 está sendo finalizado, dentro dos prazos previstos, encerrando no dia 27 próximo.
Falando sobre a criação dos novos cursos, na resolução 052 são seis cursos propostos e outros cinco
em EaD, passou para CAMEN e deve passar na próxima reunião do Conselho Superior. Até o dia 23
de abril serão protocolados os cursos da resolução 009 que passarão para o CAMEM, CEPE e depois
em julho ou agosto Conselho Superior, mais 8 cursos na 009. Expedientes; O presidente falou que o
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Chefe de Gabinete Joarle formulou um texto para a comissão do decreto 1590. Prezados membros da
Comissão. Recebemos a minuta elaborada por vocês no dia 15 de abril para que fosse analisada e
apreciada pelos membros do Colégio de dirigentes. O tema foi inserido na pauta de nossa reunião
realizada hoje. No entanto, fomos informados que tal minuta foi repassada de maneira irregular a
parte dos servidores do IFSULDEMINAS, sem o consentimento dos membros da comissão, que, em
momento algum, deliberaram pela divulgação do documento. Diante do fato, decidimos que a matéria
não seria mais apresentada na reunião e que medidas devem ser tomadas para apurar a divulgação do
documento.  Tal  fato  compromete  o  trabalho  realizado  pela  comissão  e  desrespeita  o  trâmite
protocolar  instituído  pelo  Conselho Superior.  Solicitamos que  os  membros da  comissão  façam a
apuração dos fatos ocorridos e encaminhem ao Colégio de Dirigentes, pontuando de que maneira
ocorreu a divulgação e os responsáveis por isso. Josué falou que quando tratar de um documento
sigiloso, que seja avisado antes.  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 um minuto. Eu,
________________Iracy  Rennó  Moreira  de  Lima,  secretária,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após
apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, dezessete de abril 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 _______________________________
Josué Lopes _______________________________
Ana Lúcia Silvestre _______________________________
Marcelo Bottazzini _______________________________
Carlos Guida Anderson _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
Sérgio Pedini _______________________________
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