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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 51ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 19 de junho de 2015.

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta e um
minutos,  na  sala  de  reuniões  do  Campus  Inconfidentes,  sob  a  Presidência  do  Reitor,  Professor
Marcelo Bregagnoli,  realizou-se a quinquagésima primeira  Reunião do Colégio dos Dirigentes,  a
oitava  da  nova  gestão,  estando  presentes:  Carlos  Alberto  Machado  Carvalho,  Carlos  Henrique
Rodrigues  Reinato,  Cléber  Ávila  Barbosa,  João Olympio  de  Araújo Neto,  João Paulo  de  Toledo
Gomes,  Francisco  Vitor  de  Paula,  José  Luiz  de  Andrade  Rezende  Pereira,  José  Mauro  Costa
Monteiro, Josué Lopes, Luciana Lopes Mendonça, Marcelo Carvalho Bottazzini, Miguel Angel Isaac
Toledo del Pino e Sérgio Pedini. A pauta da reunião foi encaminhada previamente, sendo: Colégio de
Dirigentes e Setor Pedagógico; Palavra do presidente; Proposta de discussão entre os pedagogos do
IFSULDEMINAS sobre as ações do cargo e as metodologias de trabalho. A pedagoga da Pró-reitoria
de Ensino, Sônia Alvim Negretti, coordenou as discussões. Colégio de Dirigentes; Verificação da ata
da reunião anterior e assinatura; Auditoria realizada pela CGU e atendimento às SA's; Minuta do
decreto 1590 (flexibilização da jornada dos servidores técnico-administrativos); Ponto pelo Suap e
folha de ponto docente; Cumprimento da Lei de Acesso à Informação – divulgação de orçamentos;
Análise da pauta da reunião do Conselho Superior; Balanço da participação do IFSULDEMINAS no
Fórum Mundial; PLS – tratamento de efluentes nos Campi; Gestão Patrimonial; Informes da Prodi;
Informes da Proad; Encontro Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Campo; Pronatec
2015/2; Gestão PNAE – recursos; Recursos dos editais de Extensão e Jifes Estadual; Informes da
Proex; Informes da PPPI; Polo de Inovação em Cafeicultura; Informes da Proen; Expediente. Colégio
de Dirigentes e Setor Pedagógico; Apresentação dos resultados das discussões feitas pelo grupo de
servidores.  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu ao Professor  Carlos  Henrique  Rodrigues  Reinato  pelo
atendimento  na  troca  do  local  da  reunião,  explicou  que  a  reunião  do  Colégio  de  Dirigentes
aconteceria em Machado. Professor Miguel solicitou a transferência do local para Inconfidentes para
poder participar da solenidade que marcou o início do curso de Pós-Graduação em Gestão Ambiental
para Policiais Militares.  Marcelo Bregagnoli falou que paralela a reunião do Colégio de Dirigentes,
aconteceu a reunião com o setor pedagógico. Trata-se da Proposta de discussão entre os pedagogos do
IFSULDEMINAS sobre as ações do cargo e as metodologias de trabalho.  O presidente colocou em
discussão  a  ata  da  50ª  Reunião  do  Colégio  de  Dirigente  Colégio,  e  salientou  a  importância  da
implantação dos órgãos colegiados, referindo-se ao número de reuniões realizadas pelo Colégio de
Dirigentes no IFSULDEMINAS (Quinquagésima reunião). Retomando a  discussão da ata, Professor
Josué solicitou a alteração de sua fala na linha 25, ficando da seguinte forma: “ Professor Josué falou
que chegou a compartilhar com os servidores do Campus Poços de Caldas o documento.” A ata foi
corrigida e não havendo mais nenhuma alteração, o presidente considerou aprovada. Próximo item de
pauta: Auditoria realizada pela CGU e atendimento às SA's; Professor Marcelo Bregagnoli comentou
sobre os questionamentos recebidos do TCU (Tribunal de Contas da União) a resposta está sendo
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elaborada pelas Pró-Reitorias e nesse primeiro momento os Campi não precisam se preocupar. O
Presidente convidou o auditor interno Gabriel  Filipe da Silva para fazer a apresentação do tema.
Gabriel  falou  dos  problemas  enfrentados  em relação  aos  atendimentos  à  Controladoria  Geral  da
União:  Baixa  qualidade  das  respostas;  respostas  incompletas;  respostas  contraditórias;  falta  de
respostas;  respostas  que  não  atendem ao  solicitado;  respostas  sem objetividade.  Gabriel  sugeriu
mudanças de atitudes como: Dar especial atenção as correspondências dos órgãos de controle (CGU e
TCU) quando recebidas pela unidade. Já ocorreram situações em que foi enviada solicitação e quando
do atingimento do prazo o setor  responsável  não tinha  conhecimento  da situação;  Verificar  se  o
responsável pela resposta detém o conhecimento pleno do assunto; Confirmar a resposta com outros
setores.  Não  enviar  a  resposta  sem  certeza;  Quando  houver  dúvida  em  relação  a  algum
questionamento comunicar à Auditoria Interna, que reportará a CGU; Se necessário pedir prorrogação
de prazo fazê-lo por escrito à Auditoria Interna por e-mail; Encaminhar as respostas via e-mail para a
Auditoria Interna que fará a edição do documento. Utilizar documento editável (ex: word), pois a
CGU cobrou a entrega de apenas um documento para todo o Instituto e não um por campus; Refletir
sobre as respostas entregues, pois isto envolve a imagem da Instituição. Gabriel falou ainda que o
Instituto passou pela auditoria anual de contas, a equipe formada por três auditores na Reitoria, que
constataram alguns problemas com a qualidade das respostas. Respostas incompletas e algumas vezes
contraditórias. Gabriel falou também que houve a necessidade de explicar sobre o funcionamento das
unidades  que  são  descentralizadas  e  chamou  o  Professor  Sérgio  Pedini  para  esclarecer  o
funcionamento  para  os  auditores.  Marcelo  Bregagnoli  falou  que  um ofício  foi  enviado  a  CGU
convidando  formalmente  a  chefia  a  conhecer  o  IFSULDEMINAS  e  suas  unidades.  Segundo  o
Gabriel,  está  sendo  elaborado  um  relatório  preliminar  e  assim  que  esse  relatório  chegar  ao
IFSULDEMINAS solicita  mais  atenção ainda.  O Relatório  Preliminar  será  encaminhado para  as
unidades assim que chegar na Reitoria. Marcelo Bregagnoli falou que na auditoria realizada foram
analisados: Patrimônio (Controle, contabilização e processos), estrutura organizacional sobre PAD,
processos de governança de RH (tem analisado muito do passado e não só daqui para frente) acúmulo
de cargo, insalubridade e periculosidade, 30 horas (Decreto 1590), Relatório de Gestão e a estrutura
de auditoria interna. Segundo Marcelo Bregagnoli a implantação de sistemas e processos contribui
para  o  bom  atendimento  das  auditorias.  Professor  Francisco  Vitor  de  Paula  falou  que  o
desconhecimento da Instituição também acontece na avaliação dos cursos. Professor Miguel falou
que se avalia o endereço do prédio principal onde acontece um determinado curso. Nas avaliações é
bem explicado a composição de onde é  a  Reitoria,  a estrutura dos  Campi,   prédios  pedagógico,
fazenda e  outros  e  isso contribui  para uma melhor  avaliação.  Professora Luciana  falou  sobre a
questão dos docentes só graduados. No momento que eles passam pela  avaliação do MEC, não se
pode ter professor somente graduado, nos concursos não se faz essa restrição. Falou que vai passar
por isso no curso de veterinária, “são professores que vão atuar no técnico, Ciências Biológicas e
Veterinária. É necessário começar a repensar e corre o risco de médicos veterinários passarem muito
bem nas provas escritas e didáticas.” Falou ainda que corre atrás da avaliação de 4 aumentando para
5. “Na produção científica o INEP avalia os 3 anos se chegar lá e o professor não contribuir, pode se
ter  uma perda.”   Luciana  citou  o caso do Instituto  do Norte  de Minas  que adiciona  no edital  a
valorização por publicação. Marcelo Bregagnoli  falou que será necessário trazer novamente para a
discussão,  as  necessidades  e  também  os  casos  específicos.  Pedini  falou  que  o  caminho  seria
proporcionar ao docente a titulação. A titulação fará com que ele entenda melhor a instituição do que
um docente que chega com pós doutorado e não consegue enxergar a Rede Federal. Carlos Alberto
falou que não se pode exigir a titulação mas tem que se ver o que pode cobrar a mais no concurso.
Marcelo  Bregagnoli  sugeriu  como encaminhamento  que o Professor  Carlos  Alberto  junto  com a
Diretoria de Ingresso façam a  análise dos editais. Professor Carlos Alberto falou sobre a proposta de
tramitar na reunião com os Diretores do Departamento de Desenvolvimento de Ensino e Diretores de
Ensino, Pesquisa e Extensão juntamente com o Diretor de Ingresso no próximo dia 29 de junho.
Pedini sugeriu a criação de um fórum para a discussão. Brega comentou sobre uma demanda do e-Sic
sobre concurso. Nos concursos anteriores  que eram feitos de maneira descentralizada, vem gerando
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muitas ações judiciais. Ficou acertado em uma conversa com o Procurador, Doutor Dauri Ribeiro
Silva, o próximo concurso  para Técnicos Administrativos será através de uma única lista para toda a
Instituição evitando problemas futuros. Professor Marcelo Bregagnoli  falou que a auditoria conta
com mais dois auditores além do Gabriel, a Raquel e a Eufrásia que muito tem colaborado com os
trabalhos da Auditoria Interna. Logo após  agradeceu a presença do Auditor Gabriel. Passando para o
próximo item de pauta:  Minuta do decreto 1590 (flexibilização da jornada dos servidores técnico-
administrativos) Marcelo Bregagnoli solicitou a presença dos servidores Marcel Freire da Silva e
Honório José de Morais Neto para fazerem a apresentação.  Honório comentou sobre o incidente da
última reunião e que foi  elaborada uma resposta  e enviada a todos.  Professor Luciana disse que
desconhece  o  acontecido.  Honório  explicou  que  tratou  de  um  episódio  em  que  o  documento
elaborado pela  comissão foi  repassado de maneira  indevida a  alguns servidores  antes  mesmo de
seguir o trâmite nas câmaras. Pedini falou que na última reunião do Conselho Superior o Professor
Luiz Carlos falou que não tinha participado da discussão no Colégio de Dirigentes onde se falou da
regulamentação  das  obras.  “Se  o  Campus  Muzambinho  tem  tanto  interesse  em  que  suas
considerações sejam contempladas nas decisões, o Diretor (que é também conselheiro) tem que estar
presente. É a segunda reunião do Colégio de Dirigentes em que ele não aparece. É preciso também
transmitir ao Professor Luiz Carlos os assuntos da reunião para que ele não chegue ao Conselho
Superior com críticas desse tipo.”  Pedini falou ainda que o documento da regulamentação das obras
fez muita falta na auditoria da CGU. Honório fez a apresentação sobre a proposta de resolução, falou
que o documento foi encaminhado aos Gestores para discussão no Colégio de Dirigentes, passará
ainda pelo CAPI e depois pelo Conselho Superior. Marcel explicou que a resolução seguiu um molde
do IFSP. Honório falou que onde for implantado as 30 horas, a regra é que o setor e nem o público
seja prejudicado. Após a aprovação do regulamento, deverá ser criada uma Comissão Permanente
responsável  pela  implantação,  pelo  acompanhamento,  avaliação  da  flexibilização  da  jornada  de
trabalho além do levantamento dos setores onde se enquadram.  Após a apresentação da minuta de
resolução, foi solicitado a retirada do artigo 12 que falava que em períodos de férias escolares caberá
ao dirigente máximo de cada campus/reitoria estipular o horário dos setores em regime de 30 horas.
O Presidente colocou em votação e todos concordaram com a supressão do artigo 12. Alteração na
redação do art. 5º no que se refere a produtividade do setor. Após as considerações, o documento será
encaminhado para o CAPI. Professor Josué sugeriu que o Instituto voltasse a discutir uma política de
segurança da informação. Marcelo Bregagnoli falou que o Servidor Gabriel Maduro, juntamente com
a equipe de TI, vem trabalhando na questão da segurança. Próximo item de pauta tratou do Ponto pelo
Suap e folha de ponto  docente;  Professor  Marcelo  Bregagnoli  convidou o servidor  Honório e  o
servidor Gabriel Maduro para fazerem a apresentação do tema. Pedini fez a leitura  do decreto nº
1.867,  de 17 de Abril  de 1996.  Art.  1°  O registro de assiduidade e  pontualidade dos  servidores
públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional será realizado
mediante controle eletrônico de ponto. § 1º O controle eletrônico de ponto deverá ser implantado, de
forma gradativa, tendo início nos órgãos e entidades localizados no Distrito Federal e nas capitais,
cuja implantação deverá estar concluída no prazo máximo de seis meses, a contar da publicação deste
Decreto. Honório fez a apresentação e disse que o sistema atualmente utilizado inclusive na reitoria é
um  sistema  para  empresa  privada  e  com  algumas  falhas.  Comentou  da  visita  ao  IFRN,  que
desenvolveu o  ponto biométrico e a ideia é utilizar a base desenvolvida para a Rede Federal. Honório
agradeceu a  DETIC  (Diretoria  de Tecnologia  da  Informação e Comunicações)  e  a  PRODI (Pró-
Reitoria de Desenvolvimento Institucional) que trabalharam para adequar o sistema, funcionando na
realidade  do  IFSULDEMINAS.  Honório  apresentou  o  funcionamento  do  sistema,  falou  que  na
reitoria serão colocados dois computadores (Terminal de ponto eletrônico) o servidor digita o número
do  SIAPE  após  o  enter,  aparece  os  seus  dados  e  no  leitor  biométrico  registra  a  presença.  Os
servidores farão o cadastro biométrico e receberão as instruções sobre o funcionamento do ponto.
João Paulo perguntou se o equipamento é por conta do campus. Honório falou que para os campi
novos os leitores já foram adquiridos e que o custo do leitor fica em torno de 300 reais. João Olympio
perguntou onde o sistema está hospedado. Gabriel respondeu que está hospedado na reitoria e que
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para o funcionamento, o computador precisa estar conectado à internet. Quando gerar inconsistência,
ela será avaliada pela chefia  imediata.  Professor Cléber  falou que conforme foi  a deliberado em
reuniões anteriores do Colégio de Dirigentes, todos os Campi terão o ponto SUAP para o Pronatec.
Luciana perguntou se quem não cumpriu o ponto, será descontado em folha.  Honório falou que sim,
acontecerá o desconto se o diretor solicitar.  Gabriel fez a explicação sobre o SUAP – plataforma
criado  pelo  IFRN com vários  sistemas  dentro.  Falou ainda  que  ponto  biométrico  vai  facilitar  a
implantação da pasta funcional. Na questão segurança, Gabriel falou que o leitor é a prova de fraudes,
“ele possui uma tecnologia que leva em conta a pulsação sanguínea”. Marcelo Bregagnoli agradeceu
a equipe que trabalhou no processo de implantação do sistema. O item de pauta seguinte falou sobre o
Cumprimento  da  Lei  de  Acesso  à  Informação  –  divulgação  de  orçamentos;  Marcelo  Bregagnoli
passou  ao  Pró-reitor  de  Administração,  José  Mauro  Costa  Monteiro,  que  falou  que  vem sendo
cobrado quanto a divulgação do orçamento em cumprimento à Lei de Acesso à Informação. José
Mauro  apresentou  o  modelo  de  como  vai  ser  planilha  e  colocou  em  discussão  como  será  a
divulgação.  Marcelo  Bregagnoli  falou  que  inicialmente   pensou em disponibilizar  a  planilha  do
orçamento em pdf , com o capital e o custeio. Segundo o José Mauro será disponibilizado um link na
PROAD com a planilha. Próximo item de pauta tratou da Análise da pauta da reunião do Conselho
Superior; Marcelo Bregagnoli falou  que abrirá um espaço para a leitura de uma carta das assistentes
sociais dentro da reunião do Conselho superior atendendo a solicitação. Carlos Alberto falou da pauta
do Conselho Superior que trata criação de novos cursos. 1. Propostas de criação de novos cursos
segundo  cronograma  estabelecido  no  Ofício  Circular  PROEN  003/2015  e  Resolução  CONSUP
052/2014.  Propostas com trâmite pela  Resolução 052/2014 após análises do CEPE .  -  Machado:
Curso  Técnico  em Vendas,  Curso  Técnico  em Redes  de  Computadores;  Muzambinho:  Curso  de
Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho, Curso Técnico em Logística ; Inconfidentes:
Curso  Técnico  em  Informática  para  Internet;  Passos:  Curso  de  Especialização  Lato  sensu  em
Enfermagem  Oncológica  /  Presencial. Os  Coordenadores  dos  cursos  propostos  deverão  estar
presentes  para  apresentação  do  Curso  e  esclarecimentos  necessários.  Outra  proposta  de  pauta:
Proposta de Normas Acadêmicas de Cursos da Educação Técnica Profissional de Nível médio na
Educação a  Distância  do  IFSULDEMINAS.  Propostas  de  alterações  de  Projetos  Pedagógicos  de
Cursos: - Curso Técnico em Administração – Modalidade Subsequente – Carmo de Minas; - Curso
Técnico em Alimentos – Modalidade Subsequente – Carmo de Minas; - Curso Tecnologia em Gestão
Ambiental  –  Inconfidentes;  -  Curso  Técnico  em  Contabilidade  –  Modalidade  Subsequente  –
Muzambinho; - Curso Técnico em Administração – Modalidade Subsequente – Muzambinho; - Curso
Técnico em Mecânica – Modalidade Subsequente – Três Corações; Foram introduzidos o histórico
com as  alterações  feitas  desde  o  Coordenador  do  Curso  até  as  câmaras,  para  poder  chegar  ao
Conselho Superior  de forma mais ajustada e mais objetiva.  Os coordenadores dos cursos deverão
estar  presentes  para  apresentação  das  alterações  nos  Projetos  Pedagógicos  dos  Cursos  e
esclarecimentos  necessários.  Minuta  de  Instrumento  de  Histórico  de  Alterações  em  Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPCs) do IFSULDEMINAS. Minuta de adequações na Resolução 009/2014
–  Criação  de  novos  cursos  no  IFSULDEMINAS  (em razão  da  entrada  em vigor  da  Resolução
052/2014). – Aprovar a Regulamentação da Comissão de Acompanhamento da Normativa Docente a
que se refere as Resoluções 075/2011 e 018/2012. Professor Carlos Alberto apresentou a composição
da  Comissão  de  Acompanhamento  da  Normativa  Docente  do  IFSULDEMINAS:  Pró-reitor  de
Ensino;  Pró-reitor  de  Pós-graduação,  Pesquisa  e  Inovação;  Pró-reitor  de  Extensão;  de  3  (três)
representantes do corpo docente de cada  campus pré expansão, eleitos pelos seus pares, desde que
não sejam coordenadores de curso, para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução; de 2
(dois) representantes do corpo docente de cada campus pós-expansão, eleitos pelos seus pares, desde
que não sejam coordenadores de curso, para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução;
de 1 (um) representante do corpo docente de cada campus avançado, eleitos pelos seus pares, desde
que não sejam coordenadores de curso, para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução;
de 1 (um) representante docente membro da Comissão Permanente de Pessoal;  Docente/CPPD –
Institucional, eleito pelos seus pares para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução; de 1
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(um)  representante,  coordenador  de  curso,  de  cada  campus  ou  campus  avançado  do
IFSULDEMINAS, eleitos pelos seus pares (coordenadores de curso), para mandato de (2) dois anos,
com uma única recondução; do Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional de cada
campus pré-expansão; do Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão de cada campus pós-expansão; do
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão ou Coordenador Geral de Ensino de cada campi avançado.
Outro item de pauta do Consup:  Aprovação da alteração do número de vagas do Curso Técnico em
Enfermagem - Campus Passos. Aumento da oferta de vagas de 24 (vinte e quatro) para 40 (quarenta)
vagas.  O último item de pauta do Consup: Alteração da 056/2012 Poços de Caldas. Passando para os
Informes da PROEN -  Carlos Alberto falou da pauta da reunião com os DDEs.  A padronização na
apresentação dos Calendários Acadêmicos (“Layout”); Solicitação aos campi de um levantamento do
número de aulas dos professores, foi solicitado o envio da planilha até o dia 23 de junho. Para a Pró-
Reitoria  de  Extensão  e  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  foram solicitados  o  número  de  projetos  para  a
discussão da Normativa no segundo semestre. Marcelo Bregagnoli convidou o Chefe de Gabinete
Joarle Magalhães Soares para apresentar o Balanço da participação do IFSULDEMINAS no Fórum
Mundial;   Joarle  falou  que  foi  muito  positiva a  participação no Fórum.  Lembrou que na última
reunião do Colégio de Dirigentes citou a dificuldade financeira e acabou chegando um recurso de
cinquenta mil reais que ajudou no deslocamento dos participantes até Recife. O IFSULDEMINAS
levou as atividades autogestionadas:  “Professores do Rock”, do Campus Muzambinho; o vídeo “A
mala” e os projetos “Arte no Caderno” e “Pintura sobre Tela” realizados pelo professor do Campus
Poços de Caldas.  “Atitudes Sustentáveis na Bovinocultura de Leite”, conduzida pelo professor do
Campus  Inconfidentes,  Edu  Max,  e  também  um  relato  de  experiência  com  língua  portuguesa
promovida pelas professoras do Campus Poços de Caldas.  O professor do Campus Inconfidentes
Claudino Ortigara, fez o lançamento do livro “Políticas para a Educação Profissional no Brasil: Os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”. A Equipe da Reitoria apresentou uma mesa
redonda sobre as olimpíadas e a feira de economia solidária com representantes do grupo Mulheres
Organizadas  Buscando  Independência  (MOBI),  com  a  exposição  de  produtos  artesanais  como
subproduto do café.  O Evento contou com mais  de 25 mil  participantes do Brasil  e do exterior.
Marcelo Bregagnoli apresentou o próximo item que falou do Plano de Logística Sustentável:  PLS –
tratamento de efluentes nos campi; Falou da importância de ficar atento no  tratamento de resíduos
sólidos e de laboratório. Colocou o exemplo positivo do Campus Machado e se dispôs, dependendo
do orçamento (se vier  a 20 RG) elaborar  um plano de reestruturação, não pensando somente na
questão legal mas também na ação de sustentabilidade. Próximo item tratou da Gestão Patrimonial;
Marcelo Bregagnoli solicitou ao Professor Sérgio Pedini a apresentação do tema. Pedini falou que a
ideia é tomar uma atitude mais concreta devido as SA's relacionadas a gestão patrimonial. Pedini
falou que  atualmente o Instituto tem 272 construções e que não tem uma padronização na relação dos
imóveis, não tem um sistema para gerenciar essa questão. O que se tem é o SPIUnet - Sistema de
Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União, e algumas limitações. A primeira ação seria a
organização do SPIUnet e a segunda ação seria a autorização dos bombeiros. A terceira ação seria a
questão  da  averbação,  pois  grande  parte  dos  prédios  não  estão  averbados.  Pedini  propôs  a
organização das três frentes, os Campi pré definem três prédios e uma pessoa responsável por campus
até  a  próxima  semana  e  a  equipe  vai  trabalhar  neles  para  Lançamento  adequado  na  SPIUnet  ,
bombeiros e averbação.  Informes da Proad; Marcelo Bregagnoli comentou que recebeu ontem,dia 18
de junho, uma mensagem sobre os cortes 10 por cento do custeio e 46 por cento do capital , além da
promessa  de  manutenção  em  100%  da  Assistência  Estudantil. Estão  asseguradas  a   permuta
capital/custeio que deve acontecer no início de setembro. José Mauro disse que já se tem liberado 6 /
12 avos do orçamento. A fonte 250 está garantido até os limites que foram apresentados na LOA.
Sobre o financeiro foi acordado junto ao Tesouro Nacional o envio de recurso a cada dez dias a partir
de julho. As pactuações relacionadas a ajuste de capital/custeio dentro dos limites a cada dez dias
também. Foi liberado para empenho, o limite de até 70 por cento, no IFSULDEMIAS o valor deu 49
por cento e essa diferença vai ser averiguada.  Do orçamento de capital Tinha o valor de 18 milhões
foram liberados 8 milhões e oitocentos mil. Se receber os 54 por cento dos 18 milhões, sobrará 900
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mil reais de capital. Marcelo Bregagnoli falou que tem a 20 RG para atender as demandas dos Campi
novos para equilibrar. José Mauro comentou que segunda feira, dia 22 de junho, deverá sair a prévia
do próximo ano da Matriz Conif 2016.  Próximo item de pauta: Encontro Estadual de Educação
Profissional e Tecnológica do Campo;  Cléber apresentou o tema falando que o Professor Marcelo
Bregagnoli assumiu a coordenação da Câmara de Gestão do Campo do CONIF. Falou das demandas
da educação no campo e que os Institutos assumiram a elaboração de um diagnóstico da Educação no
Campo em âmbito Estadual  .  Agradeceu ao Professor Miguel pelo apoio em sediar o Evento e que
os Institutos  de Minas Gerais já estão com presenças confirmadas no evento.  Foram convidados
também as entidades classistas,  movimentos sociais,  MST, sindicatos e Órgãos Estaduais.  Cléber
encaminhou um ofício aos diretores do IFSULDEMINAS solicitando apoio, mesmo entendendo que
nos  Campi  não tenham cursos  propriamente  agrícola  pois  a  discussão  permeia  a  Pró-reitoria  de
Extensão e Pesquisa e os projetos existentes. Outro ponto de pauta apresentado pelo Professor Cléber
tratou do Pronatec 2015/2; Cléber falou que se tem a impressão que  o programa entrou em um
momento “stand by” e no segundo semestre a intenção é de retomar.  Falou ainda que ontem, dia 18
de junho recebeu um ofício do MEC sobre a execução no segundo semestre. Foi feita uma reunião do
Pronatec na Reitoria  onde tratou das  peculiaridades  e  das  mudanças  do programa.  As principais
mudanças: o oferecimento será prioritário via EaD (pode também acontecer presencial mas terá que
se ter uma justificativa), o valor recebido por hora deixa de ser R$9,00 e passa a ser R$4,50 e no
segundo semestre só será oferecido a demanda identificada. Cléber comunicou que na reitoria a nova
coordenadora do Pronatec é a  Servidora Sônia Alvim Negreti.  Sobre a  Gestão PNAE (Programa
Nacional de Alimentação Escolar), Cléber elogiou o esforço com relação ao curso interno realizado
por servidores do Instituto de forma voluntária, dentro das atribuições do cargo, sem bolsa e sem pró
labore algum. A participação dos Campi foi muito boa, entraram 29 servidores e 24 concluíram o
curso de 90 horas. Passando para outro ponto, Cléber falou sobre o recurso do PNAE , foi repassado:
Inconfidentes: 139 mil reais; Machado: 113 mil reais; Muzambinho: 102 mil reais; Passos 21 mil
reais; Poços de Caldas: 24 mil reais e Pouso Alegre: 38 mil reais. Algumas chamadas já estão para
publicar e outras estão em análise do procurador. Está sendo estruturado agora o mesmo curso para a
Rede Federal. Solicitou apoio dos dirigentes para que em próximos concursos, cada campus tenha seu
nutricionista, essa solicitação aconteceu dentro das discussões do curso. Cléber falou também sobre
os recursos descentralizados para os editais de Extensão (50 mil reais por campus) e Jifes Estadual; e
distribuiu a todos a planilha com a relação dos projetos aprovados no edital interno com recurso
discricionário do Reitor. Com esse recurso de 250 mil reais,  foram aprovadas 27 propostas. Falou
sobre o sucesso do dia da cultura e dia do esporte que foram trabalhados na Instituição. E colocou que
ações  como  essas  sempre  serão  fomentadas  pela  PROEX.  Com  relação  aos  JIFs  agradeceu  ao
Campus  Muzambinho pela acolhida e a dedicação do pessoal nos jogos. Foram cerca de quase 500
alunos, 4 dias com hospedagem e alimentação sem nenhuma ocorrência. A etapa regional acontecerá
no Rio de Janeiro e solicitou aos gestores o apoio na logistica dos 160 participantes. Ainda com o
valor do discricionário foi aprovada pelo Reitor a compra de uniformes Institucionais para as equipes.
Marcelo Bregagnoli falou que a etapa Nacional acontecerá em Goiânia de 10 a 11 de novembro.
Professor Marcelo Bregagnoli  falou sobre as capacitações,  o DGP fará um levantamento com as
demandas dos Campi. Salientou a necessidade de uma capacitação para a secretaria escolar em busca
de uma padronização. Solicitou que os Diretores encaminhem até o final do mês as demandas de
capacitações para o DGP. Professor José Luiz apresentou os Informes da PPPI; Solicitou que na
próxima segunda, dia 22 de junho encerra o edital de equipamentos. No dia 16 de junho aconteceu a
reunião da Câmara de pesquisa, agradeceu ao Marcelo Bottazzini e ao João do Campus Pouso Alegre
que conduziu de uma maneira  bem institucional o projeto do Proinfa (Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia Elétrica). José Luiz falou ainda que foi dado início ao processo da
Jornada Científica que vai acontecer no dia 12 de novembro. A plataforma já está sendo elaborada, já
tem o layout e o período de inscrição a partir de 1º de julho até o final de agosto, onde serão recebidas
as propostas dos trabalhos.  A Jornada acontecerá no Campus Poços de Caldas. Sobre o  Polo de
Inovação em Cafeicultura;  José Luiz falou  sobre o projeto junto a Embrapii (Empresa Brasileira de
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Pesquisa e Inovação Industrial). Trata-se de uma empresa criada nos moldes da EMBRAPA com um
cunho industrial. O edital que o Instituto estava pleiteando no ano passado tinha uma característica
bem específica de mecânica, elétrica e eletrônica. Não houve a contemplação, mas o projeto ficou
muito bem redigido. A discussão do projeto foi retomada junto com a Cooxupé, que é um parceiro
muito forte. No final da reunião do Colégio de Dirigentes a equipe de pedagogas retornaram para
expor  as  conclusões  e  deliberações.  Foi  apresentado  ao  Colégio  de  Dirigentes  o  documento
"Regulamento  Sobre  os  Trabalhos  Desenvolvidos  pelo(a)s  Pedagogo(a)s  no  IFSULDEMINAS.
Estiveram presentes para a apresentação as pedagogas Wanúcia (Campus Avançado Três Corações),
Berenice (Campus Poços de Caldas), Xenia (Campus Pouso Alegre, Arthemisa ( Campus avançado
de Carmo de Minas) e  Giovana (  Campus Muzambinho).  Após a apresentação,  o documento foi
discutido e por sugestão membros do Colégio de Dirigentes, juntamente com as pedagogas foram
suprimidos (retirados) o artigo 4º e o item I do artigo 5º.  A pedido, também foi explicado pelas
pedagogas a presença do parágrafo 1º do artigo 5º que trata-se de texto extraído da Constituição
Federal. Nada mais a considerar, com o esclarecimento de todos, o documento vindo da Câmara de
Ensino,  após  as  considerações  do  Colégio  de  Dirigentes  seguirá  ao  CEPE  para  seu  parecer  e
encaminhamento  ao  CONSUP.   Professor  Marcelo  Bregagnoli  parabenizou  os  trabalhos  dos
pedagogos e agradeceu a presença na reunião do Colégio de Dirigentes.  Finalizada a pauta e não
havendo mais  nada  a  tratar,  o  Presidente  agradeceu a  presença  de  todos e  declarou encerrada  a
reunião às 17 horas e 9 minutos. Eu, ________________Iracy Rennó Moreira de Lima, secretária,
lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, dezenove de junho
de dois mil e quinze.

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