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Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e quatro minutos, sob a

presidência do reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima segunda reunião do Colégio de

Dirigentes, estando presentes virtualmente: Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Camilo Assis Barbosa; Cleber

Ávila Barbosa; Francisco Vitor de Paula; Gabriel Maduro Marcondes Pereira; Giovane José da Silva; Honório José

de Morais Neto; João Olympio de Araújo Neto; João Paulo de Toledo Gomes; Luiz Flávio Reis Fernandes; Luciano

Pereira Carvalho; Luiz Ricardo de Moura Gissoni; Mariana Felice  Rezende; Renato Aparecido de Souza;

Sindynara Ferreira e Thiago Caproni Tavares. A pauta foi enviada antecipadamente por e-mail sendo: Palavra do

Reitor: Protocolo Biossegurança – encaminhamentos. PROGEP: Assentamento Funcional Digital – AFD; Minuta de

Portaria - Perfil Profissional; Minuta de Portaria - Retorno ao Trabalho Presencial. PROEN: Prorrogação do Auxílio

Internet; Informes e solicitação da COPESE; PROEaD 2021; Painel Educacional. PROAD: Centralização das UASGs;

Inventário, Desfazimento e Reavaliação de Patrimônio; Implantação do SIADS; Processos Placas Fotovoltaicos –

2019 e 2020; Informes. PPPI: Informes. PROEX: Pactuação de cursos do Programa Novos Caminhos com o

Ministério do Turismo: Programa Rompendo Barreiras. Professor Marcelo começou a Reunião pedindo um minuto

de silêncio em homenagem ao Professor Miguel Angel Isaac Toledo del Pino (falecido no úl mo dia quatorze de

novembro) que fez parte do Colégio de Dirigentes quando diretor do Campus Inconfidentes, sempre de forma

proposi va e com uma visão ins tucional. Marcelo relembrou o seu exemplo de vida como pessoa e também

como profissional que sempre contribuiu com a ins tuição. Informou ainda que o Professor Miguel será

homenageado pelo Conselho Superior na sessão solene dos tulos honoríficos de 2020. Marcelo comentou sobre

a reunião realizada com as quatro seções sindicais e comunicou que a gravação será encaminhada para os

gestores. Comentou que a reunião teve sete pautas e foi bem fluida. Algumas pautas foram jus ficadas e houve

um entendimento de qual é o papel da Comissão de É ca e da Corregedoria e que a Comissão de É ca não tem

nada haver com a gestão. O Professor Marcelo disse que a reunião começou com uma prestação de contas dele

com relação a um o cio com vinte e oito itens que eles haviam solicitado e um deles era com relação ao combate

ao assédio moral. Explicou que a criação da Corregedoria e a criação efe va da Comissão de É ca vai ao encontro

da demanda do combate ao assédio moral. Falou também sobre o instrumento da ouvidoria e o quanto ela

evoluiu, os quan ta vos de solicitações que chegam via ouvidoria e que é importante usar o canal sempre que se

achar no direito. Outra reivindicação das seções sindicais é a representação no Conselho Superior e também a

candidatura de membros que tenham respondido aos Processos Administra vos. O Professor Marcelo disse que

levará para o Conselho Superior a proposta de alteração da Resolução 027/2019 (Dispõe sobre a aprovação do

Regimento Geral do IFSULDEMINAS) na “SEÇÃO I DO CONSELHO SUPERIOR Art. 6º. O Conselho Superior, de

caráter consul vo e delibera vo, é o órgão máximo do IFSULDEMINAS, tendo sua composição, sua competência e

atribuições dispostas em seu Estatuto e demais legislações per nentes. Parágrafo único. São elegíveis como

representantes dos servidores docentes e técnico administra vos em educação no Conselho Superior, todos os

servidores a vos do quadro de pessoal permanente do IFSULDEMINAS, porém, não poderá se candidatar o

servidor que: I. Es ver respondendo a processo administra vo disciplinar ou ter respondido a processo

administra vo disciplinar e ter sofrido sanções na forma da Lei; II. Es ver na coordenação geral de sua associação



de classe ou seção sindical.” A proposta de alteração será somente nesse item por uma questão de razoabilidade e

a inclusão também das reuniões de forma remota. A Professora Sindynara explicou sobre a falha que aconteceu

na votação para a composição dos membros do Conselho Superior 2020/2022. Disse que a votação foi aberta

onde se nha mais de uma chapa inscrita onde a previsão de encerramento da votação seria às dezoito horas e

aconteceu uma falha na configuração do sistema que fechou a votação três horas antes do que estava previsto no

edital. A comissão deliberou para que se vesse a reabertura da votação das quinze às dezoito horas na data de

hoje (17/11), e somente quem não votou recebeu o link para votar nesse período. A Professora Sindynara disse

que o processo eleitoral aconteceu de forma bem tranquila e contou também com o assessoramento do

Procurador, Doutor Dauri em algumas questões pontuais. Próximo item de pauta, Professor Marcelo falou sobre o

impacto das eleições municipais no IFSULDEMINAS e os diretores comentaram sobre o alinhamento ins tucional e

as perspec vas com os novos Prefeitos eleitos. No próximo item, Professor Marcelo explanou sobre o balanço das

reuniões acadêmicas, parabenizou ao Professor Giovane, Professor Cléber, Professora Sindynara e os Diretores

Gerais que abraçaram a ideia do ensino remoto. As reuniões acadêmicas aconteceram nas unidades e cada uma

seguindo uma vertente onde aconteceram inclusive discussões administra vas. Ficou claro que como escola é

preciso cuidar dos estudantes com prioridade. Disse que as reuniões foram bem posi vas e passou a palavra aos

Diretores para uma análise. Professor Renato disse que em Muzambinho a reunião foi bem produ va e posi va,

pois permi u que se compreendesse algumas fragilidades, além de apresentar o que está sendo feito, algumas

coisas já foram trabalhadas e melhoradas. O Professor Marcelo disse que a proposta das reuniões é realmente

esta, apresentar o que está sendo executado e as melhorias que podem acontecer. O Professor Francisco disse

que no Campus Avançado Três Corações a reunião também foi bem posi va. Foram feitos elogios aos trabalhos

que estão sendo executados, mas também a cobrança e o alerta em algumas situações. O Professor Carlos Reinato

disse que no Campus Machado a reunião aconteceu como uma experiência de trocas de informação e

conhecimento tanto do campus quanto da reitoria e a exposição dos problemas que acontecem no campus no dia

a dia. Comentou ainda que essas reuniões trazem um alinhamento muito forte e que devem con nuar, ampliando

em temas mais específicos para um alinhamento ins tucional mais forte. O professor Marcelo perguntou quais as

áreas precisam mais de um alinhamento. O Professor Carlos disse que essa primeira reunião tratou de ensino

remoto, mas é preciso trabalhar a questão da pesquisa, empreendedorismo, extensão e fazer uma discussão mais

ampla envolvendo também as Pró-reitorias, parte administra va como uma troca de informações entre as pró-

reitorias e o campus. O Professor João Olympio disse que seria interessante pelo menos uma vez por ano o Reitor

e a equipe da Reitoria conversar com os coordenadores. Comentou que “na reunião no Campus Avançado Carmo

de Minas a colocação da equipe foi formidável, a turma saiu animada da reunião e que o campus está no caminho

certo e é preciso con nuar." O Professor João Paulo disse que o pessoal do Campus Passos achou bem

interessante a dinâmica da reunião e frisou que todos perceberam que as cobranças acontecem. A direção tem

também a cobrança da Reitoria assim como o Campus tem da direção. “O trabalho acontece em conjunto entre as

pró-reitorias, coordenações e direção como uma engrenagem e foi bem posi va a reunião”, completou. João

Paulo disse também que em uma próxima oportunidade seria interessante a par cipação de outras coordenações

como a da pesquisa e extensão para a equipe apresentar o que tem sido feito no Campus. O Professor Thiago

comentou que no Campus Poços de Caldas a reunião também foi bem posi va. A troca de informações sobre os

trabalhos realizados tanto no campus como na reitoria e a troca de informação, exposição das dificuldades foram

importantes principalmente neste momento de pandemia com o trabalho remoto. “Tanto a reitoria quanto o

campus tem feito tudo o que pode no sen do de apoio ao estudante e disso ninguém tem o que reclamar,

principalmente do suporte da ins tuição e do trabalho que tem sido feito da melhor forma possível e não viu

nenhuma instituição que fez o que o IFSULDEMINAS fez." A Professora Mariana disse que no Campus Pouso Alegre

também foi bem interessante ouvir as perspec vas da Reitoria e expor quais as dificuldades do campus, foi

detectado que existem possibilidades de melhorar com essa parceria mais próxima. “No momento em que todos

estão esgotados o “feedback” posi vo foi bem importante e contribui para animar a equipe a seguir em frente.”

Professor Luiz Flávio agradeceu ao Colégio de Dirigentes pelo apoio e força por ocasião do falecimento do

Professor Miguel evidenciando o legado deixado por ele na Ins tuição. Com relação à reunião realizada no

Campus Inconfidentes, disse que foi excelente e corrobora com o que foi falado pelos outros diretores e

acrescentou a importância dos membros da equipe do campus no diálogo com a reitoria. “Muitas vezes o diretor

é o interlocutor que traz as informações da reitoria para o campus ou do campus para a reitoria, e criar essa

oportunidade para todos falarem e serem ouvidos para compar lhar fragilidades e potenciais é muito válido.”

Professor Giovane agradeceu ao Professor Marcelo e relatou que foram oito reuniões lideradas pelo reitor e sua

presença marcante com perguntas e suges onando evidenciou também sua preocupação e foi de muita



importância para a Pró-Reitoria de Ensino e fez a diferença. Agradeceu aos Diretores e lembrou que o

IFSULDEMINAS tem sido referência para todo o país, o que foi feito pelos diretores em dar o apoio e infraestrutura

nesse momento de ensino remoto foi algo fantás co, completou. “O propósito foi fazer dar certo, apesar de ter

sido um período di cil na gestão, foi o ano em que mais se amadureceu e se trabalhou em prol de um propósito

que era de manter o ensino remoto. Fica a lição e a força e se con nuar nesse propósito ainda se terá bons frutos

para colher no futuro." O Professor Marcelo falou que o que se destaca na ins tuição é a força do cole vo que o

IFSULDEMINAS tem, e isso resulta no crescimento. Falou que nas formaturas e nas mensagens que tem recebido

dos estudantes, eles estão sa sfeitos com a con nuidade das ações e a possibilidade de inserção no mercado de

trabalho para ajudar sua família na recomposição de renda em um momento di cil. Professor Cleber comentou

sobre os avanços que aconteceram neste ano, sobretudo com o ensino remoto, as lives, a Feira de Estágios, o

Seminário de Agroecologia e as agendas da extensão tudo em formato online e completou dizendo que a curva de

aprendizagem foi muito alta e reconheceu que foi devido a sintonia e a sinergia entre as unidades e as demais

Pró-Reitorias. No próximo item da pauta, tratou do Protocolo de Biossegurança. O professor Marcelo disse que

trata-se de um documento geral e teórico. Falou que foi comentado nas reuniões com as unidades a

Curricularização da Extensão como oportunidade de desenvolver habilidades e competências e perguntado qual

seria opinião pessoal do reitor. O Professor Marcelo disse que o retorno pleno só acontecerá após a vacina e até lá

deverá se cumprir as habilidades e competências de determinados cursos e disciplinas e isso é inevitável. “O

Protocolo de Biossegurança vem para apoiar o retorno às a vidades de forma segura e paula namente. O

principal em tudo isso é a visão das a vidades acadêmicas que não devem perder o foco do planejamento

educacional. Tem projetos de pesquisa que precisam de uma finalização e muitas vezes prestação de contas.”

Como deliberação ficou decidido que cada unidade faça a composição de suas comissões locais para comporem os

Grupos de Trabalho com a portaria de cada unidade. O GT local fará a análise do Protocolo de Biossegurança e o

prazo será até o dia onze de dezembro, depois disso os Diretores de Ensino e Coordenadores de Cursos farão as

análises educacionais até o dia vinte e dois de dezembro. A Professora Sindynara explicou que o protocolo foi

apresentado ao CD já faz quatro meses e foram feitas reuniões com o GT para adaptações após esse período. A

versão revisada e resumida será entregue no dia vinte e cinco de novembro e esse documento será um norteador

e os GTs das unidades farão as adaptações a cada campi. Professor Thiago perguntou como ficará o caso da

aferição da temperatura, pois para ele é uma das questões mais complexas. Marcelo explicou que o protocolo é

um embasamento geral e cada GT local definirá as suas possibilidades. Citou como exemplo que uma unidade

compacta é diferente de uma escola fazenda e o GT que deverá colocar quais serão os condicionantes. Professor

Luiz Flávio demonstrou sua preocupação com o retorno pois há necessidade de uma interação com as autoridades

locais do município, pois além da ocupação dos espaços da escola, refeitório, fazenda e alojamentos que são em

prédios distintos, há a ocupação de repúblicas. O Professor Marcelo disse que o protocolo é por recomendação e a

análise e adequação é por unidade. A Professora Sindynara disse que o Protocolo não está pedindo retorno

nenhum de imediato, ele vai servir para começar pensar nas instalações e adequações, um documento norteador

para o GT local. Professor Renato disse que no Campus Muzambinho foi cons tuída uma comissão bem

capilarizada com chefes de setores, servidores que também não são chefes de setores além da representação da

seção sindical que foi convidada para a sugestão de um retorno grada vo e seguro. O programa emergencial de

ensino remoto na versão dois já faz uma previsão para os meses iniciais de dois mil e vinte um de alguma

a vidade presencial, ele não obriga mais dá a possibilidade. Falou que os Coordenadores de Cursos estão fazendo

um levantamento de demandas de aulas prá cas e recuperação para reduzir os prejuízos de aprendizagem. Para

os meses iniciais de dois mil e vinte um existe a previsão da presencialidade para algumas disciplinas e para alguns

grupos de estudantes específicos. A comissão vai trabalhar com esses dados coletados e o protocolo para saber o

que será exequível para o retorno. O professor Renato falou também da preocupação do Professor Marcos e da

Professora Aracele e sua preocupação também o quão impactante pode ser o prejuízo pedagógico da manutenção

do ensino remoto por mais tempo. A Professora Sindynara falou que no documento ficou claro a importância do

alinhamento do campus com a Secretaria de Saúde do Município. O professor Marcelo disse que o GT local tem

uma finalidade muito importante e a interação com a Secretaria Municipal de Saúde é fundamental e sugeriu

reuniões com os Secretários de Saúde do Município. O professor Marcelo comentou sobre os equipamentos de

proteção que deverão ser fornecidos às unidades no início do ano (cinco mil máscaras de tecido, duas mil viseiras ,

álcool e os tótens o quan ta vo para cada unidade será definido posteriormente). Professor Giovane disse que o

retorno para as aulas práticas para encerramento está previsto no programa dois. Outro levantamento que precisa

ser feito é sobre o ano de dois mil e vinte um que vai começar em abril e que provavelmente começará no mínimo

de forma híbrida (com uma parte remota). O planejamento de fevereiro e março (que é o encerramento do ano



le vo de dois mil e vinte) precisa ser feito por unidade dada as par cularidades e está pensando em instruções

norma vas entre reitoria e campus e depois cole vamente um novo programa para o ano le vo de dois mil e

vinte e um. Professor Giovane disse que é bastante trabalho que depende do Plano de Biossegurança e é um

tempo muito exíguo. O Professor Marcelo comentou sobre o quan ta vo de acessos ao edital do ves bular (mais

de cem em 15 minutos de publicação) que provavelmente será o maior da história do IFSULDEMINAS devido a

manutenção das aulas de forma remota. Professor Marcelo disse que em conversa com a Equipe de Gestão com

relação aos Professores Subs tutos que com a limitação orçamentária ficou combinado com a PROGEP e a PROEN

como o IFSULDEMINAS manteve as a vidades e o atendimento aos alunos serão man das as contratações de

Professores Subs tutos a par r de agora quarenta horas, com a observação que a carga horária que faltar para

completar a carga horária docente, será des nada para ações ins tucionais. Os processos serão jus ficados e

encaminhados para o MEC quando ocorrer algum questionamento. O Professor Marcelo falou sobre a importância

da pontualidade nos eventos remotos, principalmente as formaturas e as live para que os eventos não fiquem

cansa vos. Sobre os recursos de final de ano, comentou que não visualiza que possa acontecer como foi nos anos

anteriores. Luiz Gissoni comentou que o Protocolo de Biossegurança Local de cada unidade precisa ser subme do

à Secretaria Municipal de Saúde para ser validado, conforme orientação do Doutor Édson. Marcelo comentou

sobre a parceria com a Receita Federal no recebimento de fumo bruto para compostagem além do recebimento

de cem celulares que serão patrimoniados e distribuídos para as unidades. No próximo item da pauta, Professor

Marcelo falou sobre as questões de sustentabilidade, onde foi separado um valor do discricionário, algo em torno

de quatrocentos mil reais para ser repassado para as unidades em apoio às ações e perguntou aos diretores qual

seria a demanda de cada unidade. Solicitou o envio de um e-mail com as demandas e valores e que seria para

empenho imediato com o prazo até o dia nove de dezembro. No próximo item da pauta, Professor Marcelo falou

sobre o Plano de Gestão e disse ser favorável e defensor de um plano com metas, métricas e obje vos. O Plano de

Gestão do IFSULDEMINAS foi encaminhado para o MEC e retornou para uma análise do Procurador e está

avançando. Na pauta da PROGEP, Luiz Gissoni apresentou como estava o Assentamento Funcional Digital (AFD)

nas unidades e solicitou o acompanhamento dos Diretores, pois o prazo é até trinta de janeiro. No próximo item

de pauta, Luiz Gissoni apresentou a minuta da portaria do Perfil Profissional (Estabelece as competências e o perfil

profissional desejável aos servidores do IFSULDEMINAS e define os critérios, o perfil profissional e os

procedimentos gerais a serem observados para a ocupação dos Cargos de Direção (CD) e Função Gra ficada (FG))

que também foi encaminhada ao Colégio de Dirigentes por e-mail e perguntou se os gestores teriam algum

ques onamento. Professor Thiago disse que a minuta vai colidir com outras Resoluções já existentes, como no

caso a da FCC. Falou também da exigência do documento atestado pelo Diretor-Geral para comprovação da

idoneidade moral e reputação ilibada de Coordenador de Curso, cargo esse que é por eleição e não escolha do

diretor . Gissoni disse que com relação ao atestado de conduta, consta na minuta que o próprio servidor vai

assinar e se responsabilizar pelas informações. O Professor Marcelo disse que a portaria entra para

regulamentação mas o que realmente vale é o que está em Resolução. O Professor Marcelo sugeriu ao Luiz Gissoni

que, se excluir a questão de coordenadores de curso, a minuta fica mais fácil de entendimento e menor impacto

na comunidade. Professor Thiago disse que concorda com a re rada do Coordenador de Curso do documento e

jus ficou que como está qualquer coordenador poderá atender (Título de graduado e especialista em área

correlata). Professor Marcelo colocou em apreciação e ficou decidido a re rada dos Coordenadores de Cursos da

minuta ficando somente os cargos de CD e FG. Luiz Gissoni perguntou se re ra também os subs tutos iniciando o

documento somente com os tulares, todos concordaram na exclusão dos subs tutos. Professor Renato

comentou sobre a questão do Nepotismo com relação aos terceirizados, quando não se entrega cargos de CD e FG

para quem tem parentes terceirizados, sugeriu uma redação para aplicabilidade na portaria. Luiz Gissoni disse que

a portaria já contempla, o tema já está no anexo dois do documento inclusive a análise de familiares e está bem

respaldado. Com relação a data para adequação e regularização junto ao Gabinete da Reitoria dos servidores

ocupantes de CD e FG ficou definido para 31 de março de 2021. Luiz Gissoni fará a adequação no documento e

encaminhará para publicação do Gabinete da Reitoria. No próximo item da pauta, Luiz Gissoni apresentou as

sugestões para portaria da Instrução Norma va nº109 de 2020. As sugestões propostas foram apresentadas pelo

Luiz Gissoni e os gestores não acataram as sugestões que contrariam a IN 109/2020. A supressão do ar go 20 que

suspende as 30 horas; Prever a testagem obrigatória para o retorno gradual é garan da pela Ins tuição. Garan r

a testagem também para quem venha contrair a doença e exponha os colegas ao risco. Os gestores acataram: A

inclusão de um ar go caso tenham regras locais diferentes do que o disposto na portaria que sejam priorizadas as

regras locais ou o que for mais seguro para o servidor; A inserção de um ar go na portaria para que o servidor que

for retornar as a vidades avise por e-mail ou requerimento ao setor de Gestão de Pessoas para o encerramento



do processo no SUAP; A criação do plano de con ngência em cada campus e reitoria submetendo a avaliação da

vigilância epidemiológica e sanitária do município; O acréscimo ao ar go 27 “ou outros canais de comunicação

definidos pelas unidades do IFSULDEMINAS; O parágrafo 3º do artigo 9º pode ser mais democrático envolvendo os

subordinados; Supressão do ar go 12 que trata do acionamento fora do horário de trabalho; Colocar um

“responsável” no ar go “Exemplo: Cada unidade com o apoio dos GTs locais de Biossegurança ficará responsável

pela constatação de que trata o caput”; Publicar a portaria somente a conclusão de todos os protocolos. O

Professor Marcelo agradeceu ao Luiz Gissoni e disse que a publicação poderá acontecer na próxima semana.

Professor Giovane apresentou a pauta da PROEN: Sobre a prorrogação do auxílio internet disse que é de

conhecimento de todos que se tornará ins tucional a par r do próximo ano, esse ano foi feito de forma

emergencial. A Diretoria de Assuntos Estudan s está construindo uma Instrução Norma va para a concessão do

auxílio e as assistentes sociais estão par cipando e solicitou aos diretores que acompanhem em suas unidades de

perto para que o documento seja dentro da legalidade e o menos burocrá co possível. Professor Giovane falou

também sobre as ações na plataforma do “gov br” para que o estudante já informe desde a inscrição se ele tem

internet e máquina ou não. A pesquisa será feita novamente durante a matrícula online e para que isso aconteça

os sistemas estão sendo preparados. Professor Giovane solicitou ao Professor Luciano o acionamento do setor de

arquivo da reitoria e da servidora Geisa por se tratar de guarda de documentos online. Professor Giovane falou

que no próximo ano o obje vo é que quando o aluno ingressar na ins tuição ele já tenha máquina e auxílio

internet. Falou ainda sobre o o cio 294/2020 enviado pela DAE no dia 12 de novembro solicitando a indicação dos

servidores para a comissão de heteroiden ficação, análise do histórico escolar e a análise do aproveitamento do

estudante. A DAE fará a capacitação, o treinamento e o desenvolvimento desses servidores junto com as Copeses

para o atendimento junto aos candidatos e solicitou novamente o apoio dos diretores. Com relação ao Painel, ele

foi apresentado em cada campus e contou com a colaboração dos Pesquisadores Ins tucionais, Secretarias e

Diretores de Ensino e juntos foi construída a Instrução Norma va número 16 em atendimento ao pedido do

Colégio de Dirigentes. Resumiu dizendo que são 14 indicadores que serão construídos, sendo que hoje se tem

cinco, e ele é da plataforma Nilo Peçanha para frente com dados atuais. O obje vo é criar a cultura dentro da

ins tuição de análise e construção de dados e alavancar os planos de ensino, pois conhecendo os dados o

direcionamento dos recursos se torna mais efe vo. No próximo item, Professor Giovane apresentou o Relatório

dos resultados do Exame Ins tucional de Desempenho dos Estudantes (EIDE) e Plano de ação do IFSULDEMINAS,

Campus Muzambinho do Curso Bacharelado em Ciência da Computação como exemplo e informou que a

Servidora Inês está fazendo um por curso e encaminhando aos campi no documento contém uma introdução,

informações sobre os par cipantes da prova com quais alunos par ciparam da prova de avaliação ins tucional

interna e não é a do ENADE. A elaboração da prova é do corpo docente, perguntas com uma taxa inferior a

resposta de cinquenta por cento para verificar onde está o déficit do estudante com a representação através de

gráfico para se verificar o acerto e o erro. O documento também contempla a avaliação do curso pelos alunos, a

organização didá co pedagógica, infraestruturas e instalações sicas e oportunidades de ampliação de formação

acadêmica e profissional. No final é feita uma proposição de ação junto ao Coordenador de Curso. Informou que é

uma ação bem robusta, ancorada na Plataforma Nilo Peçanha e no painel e reforçou a importância da ação na

cultura dos dados ins tucionais e solicitou o apoio dos gestores. No próximo item, Professor Giovane falou sobre

o Programa de Educação a Distância de 2021 em conversa com o Diretor Evandro, o reitor e o Professor Giovane,

Professor Marcelo prometeu um esforço orçamentário maior para fomentar o PROEAD no próximo ano. Um o cio

será enviado aos diretores para a intenção de ofertas, vagas e os Polos que cada unidade quer trabalhar. Uma

análise será feita e um evento com as prefeituras no final de janeiro. O Professor Marcelo disse que o esforço será

feito e serão priorizados os cursos com o maior quan ta vo de vagas, cidades que são consideradas referências

sobretudo na questão da expansão horizontal e prefeituras que oferecerão em contrapar da o tutor presencial.

Professor Giovane comunicou que a DAE publicou o Edital 163/2020 referente a revisão dos auxílios estudan s

2018/2019. Sobre a questão dos Professores Subs tutos, disse que será iniciado um trabalho com o GT na

próxima quinta feira, dia 19 de novembro com o alinhamento da PROGEP e da PROEN onde será focado na forma

de contratação e na carga horária docente. Professor Marcelo passou a palavra ao Honório que apresentou a

pauta da PROAD. Com relação às Unidades Administra vas de Serviços Gerais -UASGs, lembrou que a par r de

janeiro os campi Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre perdem as suas UASGs. Solicitou que os diretores

cobrem de suas equipes como isso tem sido feito e para que fiquem atentos. Com relação ao Inventário e a parte

de desfazimento de patrimônio, Honório alertou que nas unidades a maioria dos patrimônios está no nome do

diretor e sugeriu que na conferência verifiquem o que está em sua carga. Com relação às Usinas Fotovoltaicas,

comentou que a CGU pediu para suspender o processo, foram respondidos os ques onamentos e enviada a



resposta e acredita que a aquisição não vai sair para esse ano em função dos prazos obrigatórios, mas a equipe

está atenta. Professor Luciano apresentou a planilha com o cronograma das entregas das placas nas unidades e

apresentou também as datas das instalações. O Professor Luciano disse que o Pedro Santos da Diretoria de

Desenvolvimento Ins tucional tem acompanhado as entregas e está sempre em contato com a empresa e dando

toda assistência caso haja alguma dúvida dos diretores. Professor Marcelo passou a palavra para a Professora

Sindynara que apresentou as pautas da PPPI. A Professora Sindynara agradeceu aos gestores em seu nome e em

nome da Diretora Márcia Machado pela indicação dos nomes para o Edital do CEPE e da CAMEN. Agradeceu aos

Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologias (ELITTs) dos campi pela par cipação na Semana

Global de Empreendedorismo. Falou sobre a elaboração de um projeto juntamente com a DAE que vem como

apoio a bolsas para discentes. Lembrou ainda que no ano passado foi deliberado no Colégio de Dirigentes a

reformulação do Programa Ins tucional de Bolsas do IFSULDEMINAS (PIBO–IFSULDEMINAS) e que a mesma já

passou pelas câmaras e no dia 25 de novembro segue para o CEPE e posteriormente para o Consup. Professora

Sindynara falou ainda sobre a efe vação da parceria entre a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) e o

IFSULDEMINAS, o edital já foi lançado e a primeira parcela do Termo de Execução Descentralizada (TED) já foi

descentralizado e agradeceu ao CD pelo apoio. Relatou que foi publicado todos os trabalhos da Jornada Cien fica

e espera que se tenha êxito nessa versão online e agradeceu ao Campus Poços de Caldas pela organização local.

Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Cleber que apresentou as pautas da PROEX. Cleber comentou

sobre as contratações da fundação de apoio com relação ao “IF Mais Empreendedor” que será disponibilizado no

próximo ano. Falou sobre a parceria com o Ministério do Turismo com a proposta de oferta de duas mil e

quinhentas vagas com o orçamento de um milhão ainda em 2020 para a realização em 2021. A proposta seria a

oferta dos cursos de: Agente de recepção a nível de hospedagem; Garçom; Copeiro; Mensageiro em hospedagem;

Espanhol I e II. Professor Marcelo sugeriu a manifestação dos Diretores com relação à oferta dos cursos. Professor

Luiz Flávio disse que a demanda existe no campus Inconfidentes em atendimento aos municípios vizinhos de

Bueno Brandão e Águas de Lindóia. O professor João Paulo também achou interessante devido aos inves mentos

turísticos da região e os cursos vão contribuir muito. O professor Marcelo comentou sobre o potencial de Poços de

Caldas e também do circuito das águas no turismo. Professor Thiago disse que o Campus Poços de Caldas também

tem interesse nas vagas. O Professor Carlos Reinato disse que também está interessado caso haja possibilidade

principalmente para o atendimento ao turismo rural. Professora Mariana disse que o Campus Pouso Alegre

também tem interesse. Professor Cléber disse que fará um estudo e voltará a entrar em contato com os Diretores.

Sobre o Programa Rompendo Barreiras, Professor Cleber agradeceu ao pessoal que teve um prazo exíguo de

par cipação, que foi uma demanda da SETEC para propostas que envolvessem pessoas com necessidades

especiais principalmente paraplégicos e tetraplégicos e diante da submissão foram dez propostas selecionadas

sendo seis do IFSULDEMINAS. Duas propostas foram para a etapa final, a do Campus Poços de Caldas: Formação

de Jovens Paraplégicos e Tetraplégicos para a Economia 4D (Proposta). A outra proposta foi do Campus

Inconfidentes: Capacitação de Pessoas com Paraplegias e Tetraplegias no uso de Tecnologias no desenvolvimento

de pequenas soluções de monitoramento e controle de sistemas produ vos agrícolas. O recurso para essas

propostas será para a par r de abril de 2021. Terminada a pauta, o Reitor Professor Marcelo Bregagnoli

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião do Colégio de Dirigentes às doze horas e trinta

minutos. Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos.

Pouso Alegre, dezessete de novembro de dois mil e vinte.




	Documento assinado eletronicamente por:

