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Ata da 54ª Reunião do Colégio dos Dirigentes do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 16 de dezembro de 2015.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e dez minutos,
na sala de reuniões do Campus Passos, sob a Presidência do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli,
realizou-se a quinquagésima quarta Reunião do Colégio dos Dirigentes, a décima primeira 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, Honório José de Morais Neto; Luiz Carlos Machado
Rodrigues, Marcelo Carvalho Bottazzini, Miguel Angel Isaac Toledo del Pino e José Mauro Costa
Monteiro. A pauta da reunião foi encaminhada previamente, sendo: Palavra do presidente; Verificação
da ata da reunião anterior e assinatura; Avaliação dos relatórios das comissões de implantação das 30
horas; Reunião com DAP's, DDE's e Depe's; Informes da Proad: Balanço Final de Ano; Prestação de
contas dos valores conjuntos; Informações da última Reunião do CAPI; Informes da PPPI: Confecção
do  Catálogo  de  Laboratórios  do  IFSULDEMINAS;  Programa  de  Iniciação  Científica  Voluntária
(PIVIC); Informes da PROEN: Padronização de históricos e documentos acadêmicos - Of. 122.2015
PROEN; Impressão  de  diários  de  Classe  -  Of.  085.2015 PROEN; Renovação de  Matrículas  nos
Cursos de Educação a Distância - Of. 085.2015 DEad/PROEN conforme Resolução 019/2015; Pautas
do CEPE para CONSUP de 17/12/2015 - Of. 013.2015 CEPE/REITORIA: Enquadramento nos ciclos
e Informação de Status SISTEC / Indicadores Pedagógicos; Cursos de Capacitação para servidores
dos  Registros  Acadêmicos  e  Docentes;  Discussão  da  normatização  de  utilização  de  20%
semipresencial nos currículos presenciais; Cumprimento da Lei 13.168 de 2015. Altera o parágrafo 1º
do art.  47 da Lei 9.394 de 1996 / LDB; Informação de Indicadores Institucionais 2015; Plano de
Permanência  e  Êxito  da  SETEC.  Ofícios  Circulares  nº  60  DDR/SETEC/MEC,  nº  77
CGPG/DDR/SETEC/MEC e Of. 123.2015 PREN/REITORIA Informes da PROEX: Curso PNAE -
Rede Federal; Edital de Empresas Jr; Sede dos eventos Institucionais 2016; Pronatec - Conjuntura e
encaminhamentos;  Projeto  Rondon  regional  (MG);  Expediente.  Professor  Marcelo  Bregagnoli
agradeceu a receptividade do Professor  João Paulo de Toledo Gomes e iniciou a reunião informando
que os DDE's, Depe's e DAP's se reunirão para discutir o impacto da implementação das 30 horas
para os cargos técnico-administrativos. Informou também que Carmo de Minas terá sede definitiva no
próximo mês. Fez um balanço do último vestibular, agradeceu à COPESE e a todos os envolvidos: as
provas foram aplicadas em oito campi simultaneamente. Justificou a alteração na relação de vagas de
cursos no Vestibular/SISU de 30% para vestibular e 70% para o SISU, para 70% vestibular e 30%
SISU. Foram mais de 9.000 inscritos, com candidatos de 195 cidades, sendo quase 50 cidades do
estado de São Paulo, tendo sido o maior vestibular já realizado pelo IFSULDEMINAS. Reforçou com
isso a  força do Instituto e  justificou a necessidade de implantar  cursos no estado de São Paulo.
Professor  Carlos  Alberto  disse  que  estão  construindo  minuta  abalizando  a  presença  do
IFSULDEMINAS em diversas cidades vizinhas, com cursos EAD. Comentou ainda que o Professor
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Giovani  (diretor  de  EAD)  já  está  em contato  com alguns  campi  discutindo  o  assunto.  Marcelo
Bregagnoli continuou informando que o processo das usinas solares está em fase de conclusão, foram
sete grandes concorrentes do Brasil e um da Alemanha, para aquisição de células fotovoltaicas no
valor estimado em  20 milhões de reais, 30 unidades no país serão beneficiadas. O IFSULDEMINAS
liderou  o  processo  de  RDC (Regime  Diferenciado  de  Contratações  Públicas).  Sobre  Assistência
Estudantil:  enfatizou  a  rapidez  do  processo  e  disse  que  no  ano  foram  poucas  reclamações  na
Ouvidoria  sobre  a  questão.  Carlos  Alberto  ressaltou  que  são  três  editais  por  ano,  contra  um
anteriormente.  No  edital  atual,  quando  termina  o  ano,  o  aluno  continua  recebendo  auxílio.
Anteriormente,  ele ficava sem receber,  ocasionando muitas reclamações. Finalizando informes do
reitor:  a  partir  de  março/abril,  cumprindo  decreto,  será  implantando  SEI  (Sistema  Eletrônico  de
Informação) acabando com “tudo que for físico”. Dando prosseguimento: Resolução aprovada no
Consup 042 de setembro de 2015, questão da implantação de 30h, a reunião com DDE's e DAP's
tentará discutir as formas de implantação e impactos que causará em cada unidade. O reitor informou
que a CGU irá analisar a implementação para fazer auditoria in loco, como ocorreu com a Normativa
Docente  falou  da  necessidade  de  DDE's  e  DAP's  discutirem a  situação de  cada  setor  e  citou  o
relatório que o auditor Gabriel Silva fez sobre a necessidade de um sistema de controle eficiente,
enfatizou também que as 30 horas serão setorizadas, por fim ressaltou que Carmo de Minas e Três
Corações não têm organograma, o que dificultaria essa avaliação. Marcelo Bregagnoli propôs que
DAP's, Depe's e DDE's se reunissem separadamente enquanto a reunião do Colégio de Dirigentes
daria  prosseguimento  à  pauta.  Beatriz,  diretora  do  DGP,  conduziria  os  trabalhos  discutindo  os
relatórios que foram enviados pelos campi. Marcelo Bregagnoli pôs em votação, sendo aprovada a
proposta por todos e informou que na Reitoria está sendo feita uma análise criteriosa das atribuições
de  cada  setor.  Nesse  momento,  os  diretores  de  ensino  e  administração  se  retiraram e  a  reunião
prosseguiu  com  a  inclusão  da  pauta  do  item Relatório  de  Gestão:  Marcelo  Bregagnoli  citou  a
exigência do TCU e disse que,  o Relatório de Gestão será a prioridade do Instituto. José Mauro
esclareceu que  o  servidor  Camilo,  responsável  pela  organização do relatório,  recebeu as  normas
somente no dia 04-12-2015, porém não vieram detalhadas. Pediu encarecidamente que os diretores
ajudassem e agilizassem o envio das informações e informou que a Reitoria fará portarias com os
nomes  dos  responsáveis  pelo  relatório.  Professor  João  Paulo  questionou  se  ainda  não  foram
divulgados “os modelos de preenchimento”. José Mauro respondeu que os quadros foram divulgados,
mas sem detalhamento,  assim que forem divulgados serão enviados aos diretores.  Próximo item:
Verificação  da  ata  da  reunião  anterior  e  assinatura,  Marcelo  Bregagnoli  pôs  em  votação  sua
aprovação, sendo aprovada por unanimidade. A reunião prosseguiu com as pautas seguintes:  João
Paulo falou da preocupação com o bloco pedagógico de Passos. As obras não estão prontas, 390
alunos precisarão desse bloco para entrar no próximo semestre letivo. Segundo ele, a construtora está
demorando a entregar a obra e já foram feitos cinco aditivos.  João Paulo falou que, nas projeções
feitas até 2020, os blocos atuais não suportarão o número de alunos depois de 2018 e, por isso, não
pode pleitear  novos cursos.  Relatou  as  especificidades  do  número de  laboratórios  que  os  cursos
oferecidos  exigem,  esses  laboratórios  demandam  um  espaço  maior  que  as  salas  de  aula.  O
crescimento do campus estaria comprometido por esse motivo. Marcelo Bregagnoli fez a avaliação de
que há necessidade de otimização de custos, alguns deles estão com laboratórios sobrepostos em
funcionalidade, segundo ele há a necessidade de contratar uma empresa para fazer um plano diretor
em cada campus. José Mauro ressaltou que o setor de obras está com um grupo reduzido, são três
servidores para os oito campi. Professor José Luiz passou os informes da Pró-Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação:  apresentou as duas pautas que serão discutidas na reunião do Consup do
dia 17-12-2015. Além dessas,  há a pauta CEUA (Conselho de ética de utilização de animais pra
ensino,  pesquisa  e  extensão).  Cada campus  precisará  ter  um responsável  técnico.  Professor  José
Antônio, do Campus Machado, coordenará os trabalhos  no Instituto e começará a dar orientações nos
campi. Ele estará na próxima reunião para falar sobre essas questões. Pauta seguinte: confecção de
catálogo de laboratórios: José Luiz passou a relação com laboratórios para ser avaliada por todos, ser
corrigida e complementada, será publicada impressa e na internet e poderá se tornar um aplicativo de

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

2



celular. Apresentou também o balancete das ações de pesquisa desenvolvidas pela pró-reitoria em
2015, foram dois editais inéditos, 14 projetos aprovados, 14 bolsas de inovação tecnológica interna,
120 mil reais aportados nesses editais com grande participação dos campi novos. Citou o edital de
recursos  hídricos,  foram também 14 projetos  aprovados e 100 mil  reais  envolvidos e  edital  pró-
equipamentos, com 235 mil reais aportados nesse edital, somados aos recursos dos campi, todos eles
tiveram editais internos, os recursos já estão no cartão e estão sendo distribuídos para manutenção das
ações de pesquisa. Por fim, informou as ações de pesquisas com a FAPEMIG/CNPq. Foram 139
bolsas  de  inovação  tecnológica  e  recursos  hídricos  distribuídas.  Professor  José  Luiz  continuou
relatando as atividades desenvolvidas pela pró-reitoria durante o ano de 2015. A seguir Carlos Alberto
falou das ações da Pró-Reitoria de Ensino,  falou da necessidade de padronização de históricos e
registros  acadêmicos.  Foram solicitados  modelos  de  históricos  expedidos  em cada  Campus,  em
diversas situações como aluno aprovado pelo Conselho de Classe. Professor Miguel se queixou do
sistema em Inconfidentes, algumas situações novas não são previstas, impossibilitando o registro,
com isso está sendo feito manualmente, já nos casos em que o aluno reprovado é aprovado pelo
Conselho de Classe, nenhum professor quer se responsabilizar pela alteração. Miguel relatou que
queixas sobre o sistema Giz têm aumentado. Carlos Alberto falou da migração do giz para SUAP
EDU visando à padronização. A DTIC está, juntamente com a servidora Sueli, analisando como seria,
abandonando assim o sistema Giz. Marcelo Bregagnoli falou em trazer pessoal de outros institutos
para  discutir  sobre  quais  seriam  os  melhores  sistemas,  seria  feita  uma  sabatina  envolvendo  o
pedagógico e a TI.  Carlos Alberto falou que os diplomas expedidos dos alunos que foram aprovados
pelo Conselho de Classe não podem ser diferentes dos demais alunos, o registro diferenciado deve ser
apenas interno. Carlos Alberto também reforçou a necessidade de imprimir e guardar os diários no
final do semestre em todos os campi. Falou dos procedimentos de renovação de matrículas do cursos
EAD. Luiz Carlos relatou problemas no mecanismo de rematrícula. Segundo ele, está lento, levando
em média sete minutos para cada aluno. Carlos Alberto falou que levará a discussão ao professor
Giovani. Carlos Alberto apresentou as pautas do CEPE que estarão na reunião do CONSUP do dia
17-12-2015: criação de nove cursos, ele pediu para que cada diretor falasse sobre a importância dos
cursos que estão sendo abertos, todos concordaram. Caso haja algum questionamento, o coordenador
poderá responder. Marcelo Bregagnoli falou que a pauta das alterações de PPCs será apresentada em
blocos pelos diretores de ensino. Carlos Alberto relatou a tramitação dos calendários acadêmicos:
foram mandados para a Pró-Reitoria de Ensino, feita a revisão e voltaram para os campi, onde foram
corrigidos. Será pauta da reunião do CONSUP. Citou também as outras pautas:  Regimento CPA,
Minuta  de  Regulamento  de  Programa  de  Iniciação  Científica  Voluntária,  Alteração  e  revisão  da
Resolução nº 54/2014 – Atividades esporádicas remuneradas para docentes, Alteração e revisão da
Resolução nº 23/2013 – Avaliação de desempenho do Magistério EBTT, Minuta de regimento geral
da Comissão Permanente de Educação a  Distância,  Revisão da Resolução nº  31/2013 – Normas
acadêmicas  dos  cursos  subsequentes,  Revisão  da  Resolução  nº  108/2014  –  Normativa  Docente,
conforme discussão da Comissão Permanente de Acompanhamento.  Carlos Alberto informou que
enviou toda a documentação das discussões realizadas pela comissão e pedirá que a normativa seja
aprovada na íntegra. Continuou apresentando a pauta da pró-reitoria no CONSUP, taxa de bibliotecas,
as taxas serão mantidas. Cursos de capacitação para servidores de registro acadêmico docente, firmou
curso para o ano 2016. Citou também a discussão de 20% de carga horária semi presencial dos cursos
presenciais.  As  pedagogas  farão  uma minuta  iniciando  o  processo.  Falou  também do padrão  de
apresentação  dos  cursos  oferecidos  no  Instituto,  que  é  uma  imposição  da  LDB.  Carlos  Alberto
finalizou informando que fez levantamento de dados e pontuação da Normativa Docente e comparou
média de carga horária em cada campus e média de pontuação. Marcelo Bregagnoli propôs publicar
no site do IFSULDEMINAS esses dados. Todos concordaram. Próximo ponto: Professor Cléber citou
as  ações  da  PROEX,  falou  dos  valores  que  empresas  juniores  receberão.  Este  ano  foram
contempladas oito empresas. Falou que os eventos institucionais de 2016 serão em Passos, João Paulo
se dispôs a recebê-los. Falou do lançamento de edital para criação do projeto Rondon regional, nos
moldes do projeto Rondon nacional. Próximo item: o pró-reitor de Administração, Honório Neto,
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apresentou  dados  financeiros  do  Instituto.  Marcelo  Bregagnoli  continuou  apresentando  dados  da
execução orçamentária do ano. Honório complementou passando os dados detalhados e passaria por
e-mail  os  valores.  Honório  solicitou  aos  campi  que  ainda  tivessem  saldo  no  orçamento  que
informassem à PROAD caso não fossem conseguir zerar a tempo para que pudesse repassar para
outro campus. Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença  de todos e informou que, após avaliação
dos diretores de ensino e de administração, vai pedir que cada diretor encaminhe ofício até o dia 22
de janeiro para a Reitoria com a relação dos setores que farão 30 horas. As discussões prosseguiram
sobre a forma como seriam conduzidos os trabalhos dos diretores nessa avaliação. Bottazini propôs
devolver os relatórios para os diretores, segundo ele, o relatório do Campus Pouso Alegre não foi
enviado para ele antes de ser enviado para a Reitoria. Alguns diretores se manifestaram dizendo que
participaram da construção do relatório, porém em alguns campi as comissões entregaram direto para
a  Reitoria.  Marcelo  Bregagnoli  propôs  que  os  diretores  dos  campi  analisassem  os  relatórios  e
encaminhassem ofício para a Reitoria até dia 22 de janeiro sobre quais setores fariam 30 horas e no
dia 27 de janeiro haveria uma reunião do Colégio dos Dirigentes para finalizar o assunto. Carlos
Alberto informou que a proposta de data para a reunião do CEPE é 8 de março de 2016 e a reunião do
Consup entre 25 a 30 de março.  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  25  minutos.  Eu,
________________Gustavo Cássio de Moraes, secretário executivo, lavrei a presente Ata, que após
apreciação será assinada por todos. Pouso Alegre, dezesseis de dezembro 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 _______________________________
Honório José de Morais Neto _______________________________
Marcelo Bottazzini _______________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues _______________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino _______________________________
José Mauro Costa Monteiro _______________________________
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