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Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às n ove horas e quatro minutos, minutos, no

Auditório Miguel Angel Isaac Toledo del Pino da Reitoria, e em um segundo momento de forma online no dia

quatorze de dezembro de dois mil e vinte às quinze horas e dez minutos, sob a presidência do reitor, professor

Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima terceira reunião do Colégio de Dirigentes, estando presentes: 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: 1- Informes do Reitor. 2- Auditoria - Proposta do planejamento das a vidades

de auditoria interna no âmbito do IFSULDEMINAS – PAINT/2021(Anexo) 3- PROEN: - Planejamento do Ano le vo

2021 - Instrução Norma va de contratação e gestão das a vidades acadêmicas dos professores subs tutos -

Instrução Norma va mediadores virtuais e líderes estudan s 2021 - Informes: novas instruções norma vas

durante a epidemia: (INs 11 a 16) - Revalide 2021 - Proead e Pós EPT 2021 4- PROAD: - Centralização das UASGs -

Limites 2020 - Encerramento do Exercício 5- DTI: - PDTI 2021-2022 (Anexo) - Polí ca de Governança de TI (Anexo)

- Inves mentos executados pela DTI nos úl mos anos 6- PROGEP: - Atestado Web 7- PROEX: - Novos Caminhos -

IF empreendedor nacional - Residência agrícola interno - Minuta alimentação estudan l - Rompendo Barreiras 8-

PPPI: - Eventos 2021 9 - DDI: - Polí ca de Gestão de Riscos (Anexo) - Selo A3P. Professor Marcelo começou a

reunião agradecendo a presença de todos e fez um balanço do ano de dois mil e vinte e comentou que apesar de

tudo prevaleceu o bom senso e o trabalho. Comunicou que ao final da primeira parte da reunião o Deputado

Federal Odair Cunha estará presente para algumas palavras aos gestores expondo a possibilidades de emendas

para o próximo ano de 2021 com ações pontuais envolvendo esporte, cultura e lazer não somente para a sede dos

campi mas também para todo o Sul de Minas. O caminhão do IF Maker que está passando por reformas para ser

usado como laboratório de inovação, empreendedorismo e será usado também para as ações propostas de

esporte, cultura e lazer. Professor Marcelo comentou sobre a abertura das inscrições do ves bular na segunda

feira, dia sete de dezembro e até o momento nos cursos Técnicos Integrados já estavam com mil trezentas e vinte

e seis inscrições, nos cursos subsequentes com quase mil e quinhentas inscrições e cursos superiores com

oitocentos e oitenta inscrições, tudo isso em menos de uma semana de inscrições abertas e que facilmente

passará dos seis a sete mil inscritos. Professor Marcelo ressaltou que a análise do histórico escolar será um

momento diferenciado nas unidades. Professor Giovane disse que as indicações dos servidores para análises dos

históricos escolares já foram feitas e agora o grupo será capacitado. A matrícula será online pela plataforma

“gov.br”, terão que ser pensados um momento presencial para os que verem dificuldades e de dezembro a

janeiro haverá bastante conversa envolvendo as secretarias, Copeses e a Comissão do ves bular. Os sistemas

passarão por testes e depois serão usados de fato. O Professor João Paulo solicitou que seja enviado para a

Secretaria de Educação do Estado uma explicação de como será o processo de ves bular pois tem vários diretores

de escolas estaduais que estão entrando em contato com o campus perguntando como será o ves bular no

IFSULDEMINAS. Professor Marcelo sugeriu o envio de um o cio para as oito superintendências de ensino da

região. O Professor Marcelo comentou que essa foi a úl ma reunião do Colégio de Dirigentes com a par cipação



do servidor Gabriel Maduro e que o servidor Éverton vai subs tuí-lo e agradeceu ao servidor Gabriel Maduro

desejando êxito em seus projetos. Professor Marcelo comentou sobre a instalação do totens para o atendimento

da iden dade visual das unidades que é de muita importância. Outro ponto comentado que já está oficializado foi

o programa de inclusão digital que segundo ele tem sido um sucesso e agora com a análise sócio/econômica e

quando restabelecer o processo normal, uma análise dentro da Assistência Estudan l atendendo o decreto. O

balizamento usado pela Diretoria de Assuntos Estudantis (DAE) foi para a área rural duzentos reais e a área urbana

oitenta reais. O Professor Marcelo comentou que a inclusão digital foi bem asser va e solicitou ao Professor

Giovane a apresentação da prestação de contas do uso do recurso da Assistência Estudan l. Professor Giovane

distribuiu aos presentes o relatório de prestação de contas com a origem dos recursos, as ações que foram

desenvolvidas, os valores disponibilizados, os valores gastos além do saldo restante que será usado em 2021.

Marcelo comentou sobre a importância das bolsas na recomposição de renda das famílias e agradeceu aos

gestores pelo apoio e entendimento que o recurso da Assistência estudan l é para uso Ins tucional. Professor

Marcelo falou sobre a questão da sustentabilidade onde o IFSULDEMINAS é a quarta ins tuição de ensino mais

sustentável do Brasil. Citou que só em inves mentos em Placas Fotovoltaicas até o momento foram 7 milhões e

800 mil reais com atendimento energé co de sessenta a setenta por cento das unidades. O Professor Marcelo

comentou também sobre o balanço do IF Pluvial onde a Ins tuição já chegou um milhão de litros de água em

reservatórios instalados. Comentou também que agora serão trabalhados a gestão de resíduos e citou os avanços

da questão da compostagem e agradeceu aos Campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho que receberam

cinquenta e cinco toneladas de tabaco da Receita Federal para compostagem além de cem celulares. Foram feitos

também o pedido de pneus, máquinas agrícolas e outros itens. Professor Marcelo informou sobre o atendimento

Ins tucional à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) que está sob a coordenação da Reitoria e passou a

palavra para o Professor Luciano. Professor Luciano disse que esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados

pessoais, inclusive nos meios digitais. Conforme já vem acontecendo em ins tuições privadas também, onde o

usuário tem que autorizar o uso de seus dados e na ins tuição está sendo desenvolvido um inventário de todos as

informações que o IFSULDEMINAS precisa lidar. O Professor Marcelo disse que todo ano o IFSULDEMINAS

consegue alguns Termos de Execução Descentralizada (TEDs) extra orçamentários para apoiar a questão de obras

e que não visualiza que isso ocorra em dois mil e vinte um. Comentou que aconteceram captações externas via

programas tanto da PROEX quanto da PPPI. Professor Marcelo comentou sobre a Comissão Permanente de

Processo Administra vo Disciplinar (PAD) que está passando por uma recomposição com a obrigatoriedade de

cada unidade indicar uma pessoa para a nova composição. Salientou que deve-se ao atendimento da

Controladoria Geral da União (CGU) e que na ins tuição a Corregedoria tem feito um trabalho preven vo, mas a

Comissão Permanente de PAD precisa ser composta. Um o cio será encaminhado aos Diretores para que a

indicação seja feita e após formada a comissão será oferecida a capacitação via Reitoria como já está no

planejamento das Capacitações da PROGEP. No próximo item da pauta, Professor Marcelo passou a palavra para a

Auditora Interna, Eufrásia de Souza Melo que apresentou a Proposta do planejamento das a vidades de auditoria

interna no âmbito do IFSULDEMINAS – PAINT/2021. Eufrásia disse que é de extrema importância passar pelo

Colégio de Dirigentes o documento já que o CD faz parte da estrutura de governança. Comentou ainda que o

documento foi encaminhado aos gestores e citou que em alguns pontos onde o grau de governança está fazendo

a diferença na gestão de risco que não é só a tude e inserir procedimentos mais de quebra de paradigmas. Falou

do processo de validação que envolve quatro dimensões: o ambiente, os processos, as parcerias e os resultados e

se colocou à disposição caso haja alguma dúvida e agradeceu a oportunidade de par cipação na reunião. O

professor Marcelo agradeceu a Eufrásia. No próximo item da pauta, professor Marcelo comentou como foi o

PROEAD de 2020 que foi também um programa de sucesso que conseguiu avançar na oferta de vagas onde se

abriu oportunidades e foi efe vo sobretudo no aumento da porcentagem de ofertas de cursos técnicos. Com isso

o impacto da portaria 983 (Estabelece diretrizes complementares à Portaria nº 554, de 20 de junho de 2013, para

a regulamentação das a vidades docentes, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e

Tecnológica) é mínimo pois a ins tuição já está fazendo a sua parte. Elogiou aos gestores envolvidos no programa

e também a Diretoria de Educação a Distância (DEaD) e que em dois mil e vinte e um pretende con nuar com o

programa. Informou que as novas demandas dos campi já chegaram, onde serão custeadas setecentas vagas para

cada campi , o que não impede que a unidade amplie suas vagas com recurso próprio. Professor Marcelo disse

que o curso de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica será ofertado novamente devido ao

sucesso e seu índice de eficiência acadêmica que foi muito bom além de atender a Lei 12.772 (Dispõe sobre a

estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal) onde versa sobre a necessidade do docente

em ter esse curso (Na primeira oferta duzentos e cinco docentes do IFSULDEMINAS finalizaram o curso). Com



relação aos Polos, Professor Marcelo destacou a necessidade das Prefeituras oferecerem os Polos bem

estruturados e com um tutor presencial. Comentou ainda da possibilidade de abertura de Polos fora das cidades

sede dos campi e também em cidades do Estado de São Paulo. O recurso do custeio deverá ser empregado em

tutoria a distância, apoio pedagógico, tecnologia da informação e designer. Os docentes não se enquadram nesse

custeio e deverão ser em contrapar da com esforço próprio da unidade. Professor Giovane comentou que o Polo

e a tutoria presencial são por conta da prefeitura. O tutor não precisa ser formado na área e que pode ser um

pedagogo. Comentou ainda que haverá um protocolo de biossegurança de acesso ao polo e na conversa com os

Prefeitos deverá ser feita a exigência de presencialidade nos Polos. Professor Giovane comentou também sobre a

pós graduação em Educação Profissional e Tecnológica que no próximo ano serão quinhentas vagas e foi re rado

“docência” na nomenclatura do curso e serão oferecidos também aos servidores Técnico-administra vos.

Professor Giovane apresentou o próximo item de pauta da PROEN, comentou sobre a Rede de Coleta, Validação e

Disseminação das Esta s cas (Revalide) e a Plataforma Nilo Peçanha. Disse que a coleta de dados será no dia

dezessete de fevereiro a vinte e um de março de dois mil e vinte um. Informou aos gestores que é preciso

atualizar o Sistema Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) até o dia vinte e cinco

de janeiro e que os servidores Márcio Previtalli e a Maria Inês Pelegrini produziram um capacitação online para os

Pesquisadores Ins tucionais e eles podem acessar caso precisem. No dia vinte e sete o Ministério da Educação

fará a extração dos dados do SISTEC e no dia vinte de abril a publicação. Professor Giovane explicou que com o

Programa de Esta s cas, Indicadores e Informações Acadêmicas – PEIA foi criado na Reitoria um banco de dados

ins tucional o SIAD (Sistema Integrado de Administração) que está integrado ao SISREQ, SUAP e Giz que são os

sistemas acadêmicos e se houver divergência entre o sistema ele acusa. As divergências atuais foram extraídas e

encaminhadas para os Pesquisadores Ins tucionais dos campi. Professor Giovane falou sobre a norma va de

Ins tucionalização dos Mediadores Virtuais, no documento constam os obje vos e eles estão além dos obje vos

acadêmicos. Comentou que o ideal seria criar uma ouvidoria do aluno com o obje vo de fazer os apontamentos

junto a CPA (Comissão Própria de Avaliação) com dicas, sugestões e melhorias, dando voz ao aluno. Professor

Giovane comentou também sobre a IN 14/2020 que Norma za os procedimentos para emissão de Declaração de

Aproveitamento Acadêmico Parcial (DAAP) para os estudantes em fase final de conclusão dos cursos técnicos

integrados ao Ensino Médio e que estejam em processo de acesso ao ensino superior, exclusivamente no período

le vo de 2020 em virtude da pandemia do COVID-19, no âmbito do IFSULDEMINAS. Explicou como funciona a IN

que visa evitar ações judiciais. Com relação aos cursos Superiores, o IFSULDEMINAS está autorizado pela

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) a antecipar a formatura dos estudantes de

nível superior e para isso terá uma banca do colegiado e a IN 16/2020 esclarece tudo isso. Professor Giovane

explanou sobre a Norma va dos Professores Subs tutos, explicou que foi criado um Grupo de Trabalho através de

uma portaria do reitor com os Recursos Humanos dos campi e os Diretores de Ensino para discu r as a vidades

acadêmicas dos Professores Subs tutos. O obje vo do grupo é criar uma instrução norma va que regulamente as

a vidades dos Professores Subs tutos no IFSULDEMINAS. No próximo item de pauta o Professor Giovane falou

sobre o calendário de dois mil e vinte um. Falou que a par r de março tem a vigência da Portaria 1038 (Altera a

Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a subs tuição das aulas presenciais por aulas em

meio digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e a Portaria MEC nº 1.030,

de 1º de dezembro de 2020, que dispõe sobre o retorno às aulas presenciais e sobre caráter excepcional de

u lização de recursos educacionais digitais para integralização da carga horária das a vidades pedagógicas,

enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus – Covid-19). O retorno será grada vo sobretudo

para o cumprimento das aulas prá cas que não poderão mais ser feitas de modo remoto. Cada unidade vai

trabalhar em seu protocolo de biossegurança e sugeriu que ele seja exequível e o retorno só será permi do

quando houver liberação da prefeitura municipal. Professor Marcelo frisou que o Protocolo da Reitoria é para um

balizamento dos grupos de trabalhos locais. Professor Giovane também reiterou que o documento é um balizador

e não será publicado. O que vai ser publicado é o documento com o protocolo de cada campi assinado pelo

diretor. Professor Giovane falou da necessidade de um levantamento do pessoal de grupo de risco tanto de

servidores quanto de alunos e precisa de um posicionamento dos gestores, pois tem campus que está adiantado e

apto para voltar em fevereiro para as a vidades presenciais gradativamente . Em reunião com os DDE informou

que não tem autonomia para iniciar as aulas em fevereiro e que o ano le vo de 2020 se encerra em dezenove de

março. Professor Marcelo lembrou que ficou deliberado pelo Colégio de Dirigentes em uma reunião passada que o

ano le vo de 2020 se encerra em até dezenove de março de 2021 e que o mês de fevereiro é o acerto do ano

le vo de 2020 onde serão feitas as trilhas de recuperação, as prá cas com grupos de alunos e que cada campus

definirá como será. O Professor Marcelo sugeriu, para semana que vem, uma reunião com o Professor Cleber,



Professor Giovane e Professora Sindynara, os Diretores Gerais DDE e DE na segunda às 14 horas para algumas

definições sobre o calendário e explicações sobre a antecipação de disciplinas. Professor Renato disse que no

Campus Muzambinho, a equipe está trabalhando na elaboração do Plano de Con ngenciamento levando em

consideração o subsídio do documento norteador e a recomendação que a Diretoria Geral de cada Campi faça a

implementação do plano focando nas especificidades locais. Comentou ainda que o Plano Emergencial Remoto

versão dois está valendo e nele prevê a antecipação das disciplinas. O que deve acontecer em algumas disciplinas

de alguns cursos do Campus Muzambinho. Informou que existem cursos que encerram as a vidades em

dezembro de dois mil e vinte de maneira remota e os colegiados definiram por iniciar o ano le vo de dois mil e

vinte um de maneira remota com a antecipação das disciplinas. No ponto de vista da presencialidade, depende

muito das questões sanitárias locais. O Professor Marcelo informou que na reunião de segunda as definições

serão alinhadas e a questão será deliberada. No próximo item de pauta, Professor Marcelo passou a palavra ao

Pró-reitor Honório que apresentou a pauta da PROAD. Honório disse que será feita uma reunião no próximo dia

dezesseis de dezembro para tratar da Centralização das UASGs com todos da áreas da administração sob a

coordenação dos servidores da PROAD, Elizângela Maria e o Marco Antônio e convidou os diretores caso queiram

acompanhar a reunião. Com a centralização das Uasgs, Honório comentou sobre a necessidade de uma portaria,

dentro do cronograma do IFSULDEMINAS a homologação das compras de insumos por exemplo, devem ser feitas

pelo diretor da unidade demandante para não haver atraso no processo e explicou o trâmite do processo

licitatório dentro do SUAP. A Primeira parte da reunião se encerrou às onze horas e dezoito minutos. No dia

quatorze de dezembro às quinze horas, de forma online, foi dada con nuidade na centésima terceira reunião do

Colégio de Dirigentes que contou também com a par cipação dos Diretores de Ensino das unidades. O Professor

Marcelo passou a palavra para o Honório que disse que o servidor Marco Antônio montou um cronograma dos

Processos Licitatórios do ano de dois mil e vinte um que será compar lhado com os Diretores Gerais e Diretores

de Planejamento das unidades para conhecimento. No próximo item da pauta da PROAD tratou dos Limites

Orçamentários. Honório informou que ainda há um valor de limites consideráveis. Lembrou do acordo feito com

os Diretores com relação às datas de recolhimento como é feito em todo ano. Honório disse que entrou em

contato com todos os DAPs e Diretores Gerais informando o saldo de cada unidade e obteve dos diretores as

jus fica vas, foram sugeridas algumas alterna vas palia vas caso ocorra algum problema com os processos.

Honório frisou a importância de se deixar os valores empenhados. Professor Marcelo disse que não acredita que

se tenha Termos de Execução Descentralizadas (TEDs) de úl ma hora, mas caso aconteça, estando o saldo zerado,

abre-se uma possibilidade de receber algum valor. O Professor Luiz Flávio perguntou se há alguma data para o

fechamento do orçamento. Honório disse que não tem uma data, mas vem alertando desde o mês passado os

DAP a deixarem empenhado em algum processo e que a equipe da PROAD ficará de plantão até o dia trinta e um

de dezembro e até a hora em que fechar o sistema. No úl mo item de pauta da PROAD, Honório falou sobre o

encerramento do Exercício e disse que combinou com a equipe em deixar tudo acertado para a próxima semana já

fazer o encerramento de exercício, não deixando orçamento e sugeriu que nas unidades façam também o sistema

de plantão. Honório se pron ficou em rar um print da planilha e ir encaminhando aos Diretores para manter

informado como anda a questão do uso dos limites orçamentários. Sugeriu ainda que cada unidade faça o

empenho do que ainda está em conta até a próxima semana. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor

Giovane que comentou novamente sobre a Portaria 1038 do MEC que não menciona o retorno presencial pleno e

sim por etapas com a autorização da autoridade local e da autoridade competente da Ins tuição. O que para ele

Ficou evidente que essa portaria e o Parecer 19 do Conselho Nacional de Educação (CNE) cria a ideia de um ensino

híbrido ou um regime de alternância. O Professor Giovane falou ainda que o Ministério da Educação dá ao Gestor

a opção de não fazer o ensino presencial quando o Prefeito local proibir as a vidades acadêmicas presenciais e,

quando a unidade voltar com as a vidades presenciais deve estar amparada por um Protocolo de Biossegurança

local obje vo e documentado junto ao MEC. Professor Giovane apresentou três propostas que atendem a

ins tuição e suas demandas com suas caracterís cas e especificidades de cada campi não desrespeitando a

portaria 1038 para alinhamento junto ao Colégio de Dirigentes: Primeiro: A Construção do Calendário de dois mil

e vinte um a par r de fevereiro e jus ficou que a Portaria 1038 embora vigente ela é incerta e não se sabe ainda

como vai ser a curva de infectados e é prematuro fazer qualquer organização junto à comunidade no sen do de

um calendário para dois mil e vinte um. Existem em algumas unidades cursos que já encerram o ano le vo de dois

mil e vinte em dezembro e outros que encerrarão em dezenove de março como foi deliberado pelo Colégio de

Dirigentes. A recomendação é que se façam as recuperações finais e os diagnós cos de aproveitamento dos

estudantes em fevereiro e início de março para depois planejar dois mil e vinte um. Giovane lembrou ainda que a

antecipação de disciplina está prevista pela Instrução Norma va 08 e pelo Programa dois e alertou que esse



adiantamento deve ser entendido e os documentos que serão gerados precisam ser qualificados no semestre

le vo de dois mil e vinte para não configurar que se está avançado no ano le vo de dois mil e vinte um. No ponto

de vista de produção de documento e jus fica va perante a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação

Superior é mais tranquilo e o importante é manter o aluno engajado. A antecipação de disciplina seria a segunda

proposta e a terceira e úl ma proposta seria que, com a Portaria 1038, é preciso de uma adequação a ela dando

autonomia ao Professor de retorno voluntário às aulas presenciais a par r de primeiro de março, que é quando

começa a sua vigência. Professor Giovane disse ainda que é preciso respeitar o Protocolo de Biossegurança e com

esse retorno gradual acaba respeitando a Portaria 1038 que diz que a norma passa ser o presencial e o remoto

passa a ser excepcional mas ela não define quan dade de horas mínimas e nem máxima. Professor Giovane

solicitou aos Diretores que avaliem as três propostas apresentadas. Professor Luiz Flávio demonstrou sua

preocupação no item em que versa sobre a autonomia do professor em retornar presencialmente. Informou que

no Campus Inconfidentes foi feita uma consulta aos docentes sobre as condições deles com relação à pandemia e

ao grupo de risco. Segundo o Professor Luiz Flávio, no Campus Inconfidentes, sessenta por cento dos docentes

pertencem ao grupo de risco ou têm alguma restrição. Professor Carlos Henrique concorda com a primeira

colocação do Professor Giovane e com o retorno do semestre em primeiro de fevereiro com as a vidades que já

estão planejadas. O Professor Carlos lembrou ainda que foi deliberado no Colégio de Dirigentes o final do ano

le vo de dois mil e vinte em dezenove de março. “É necessário fazer as a vidades prá cas e a questão de

fechamento do semestre além da recuperação e em fevereiro estruturar o calendário de dois mil e vinte um”.

Comentou ainda que não se pode ter ações precipitadas com relação à pandemia, até mesmo porque ainda não

se tem um plano de vacinação. Com relação ao retorno às a vidades presenciais concorda que é preciso começar

a trabalhar o retorno, talvez de maneira voluntária. “Em algumas a vidades prá cas dá para fazer esse

revezamento para finalizar dois mil e vinte como na ovinocultura, bovinocultura e suinocultura com três ou

quatro alunos por turma e seguindo as normas de biossegurança fazendo pelo menos o mínimo para poder

formar os alunos que precisam dessas a vidades para poderem trabalhar”. Salientou ainda que a decisão não

pode ficar com o docente mas com a gestão onde o Diretor de Ensino ou a Coordenação Pedagógica indicará as

a vidades prá cas que poderão ser trabalhadas dentro das normas. Resumiu dizendo que concorda com a volta à

presencialidade com as a vidades prá cas conforme mencionou e deixar um calendário enga lhado para março

de dois mil e vinte e um mas começar a discussão do calendário em fevereiro pois muita coisa pode mudar.

Professor Alexandre Fieno, Diretor de Desenvolvimento Educacional do Campus Pouso Alegre, comentou que não

concorda com a proposta da definição do calendário em fevereiro pois o Campus Pouso Alegre encerra todas as

a vidades em dezembro e que, a não definição do calendário de dois mil e vinte um, deixa o campus sem um

norte. Comentou ainda que a discussão do calendário leva em torno de três meses com a discussão na

comunidade e o trâmite nas câmaras. Com relação a autonomia do docente em voltar disse que alguns docentes

realmente querem o retorno presencial mas a preocupação é com o Protocolo de Biossegurança e a redução de

alunos nas turmas e é um trabalho complexo, o docente terá que repe r a mesma aula em três períodos ou mais

o que causará um desgaste do docente. O Professor Alexandre ques onou ainda sobre a data do início do ano

le vo, já que o calendário de dois mil e vinte já estaria fechado no campus. Professor Marcelo disse que foi uma

deliberação do Colégio de Dirigentes o fechamento do ano le vo de dois mil e vinte em dezenove de março de

dois mil e vinte um e que par cularmente achou muito tardio, mas foi uma decisão do cole vo,  com isso o início

do primeiro semestre ficou para início de março. Quanto à questão de repe ção de aulas, Professor Marcelo disse

que na an ga Escola Agrotécnica já chegou repe r conteúdos oito vezes onde se nha um regime de alternância.

Professora Mariana perguntou ao Professor Giovane como fica, já que o Campus Pouso Alegre encerra o ano

le vo em dezembro. Professor Giovane comentou novamente que há a possibilidade de um adiantamento de

disciplinas, gerando os registros documentais de execução conforme instrução oito do programa dois dentro do

ano le vo de dois mil e vinte e conforme a proposta um, não haverá discussão ainda do calendário de dois mil e

vinte um. Professor Giovane disse que a autonomia do Professor proposta está condicionada à aprovação do

diretor e no preparo de salas de aulas e laboratórios para esse retorno e se não for assim haverá a necessidade de

apontamento de quem deverá voltar à presencialidade. Professor Renato comentou que no Campus Muzambinho,

com relação às ponderações do Professor Giovane, na trata va do calendário de dois mil e vinte um em fevereiro,

é o melhor cenário, levando em consideração que em fevereiro e março havia a previsão no “Programa Remoto

Dois” de ajustes. “A questão que ainda não está definida é a da presencialidade”, comentou que foi feito um

levantamento de quais turmas precisam das a vidades prá cas e que haveria um impacto na questão de moradia

e refeitório e a parte operacional precisa ainda ser pensada inclusive da autorização sanitária da Prefeitura de

Muzambinho. Professor Renato disse que precisa ser iniciado o que já foi planejado, ou seja, o plano de



con ngenciamento. Segundo ele o plano tem doze indicadores, quatro primários e nove secundários e em

conversa com a equipe local foi elaborado junto com a NTI do campus um sistema para deixar evidente as cores

desses indicadores, classificando em baixo risco ao alto risco, com ponderações para tomadas de decisões a par r

dos resultados desses indicadores. Professor João Paulo, Diretor de Ensino do Campus Inconfidentes disse que se

realmente for necessário a presencialidade que ela seja nesse primeiro momento para a reposição das a vidades

que foram suspensas. Sobre a autonomia do Professor em retornar, disse ser contrário a isso, e que cabe a gestão

a definição que deverá ser acatada. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor João Olympio que

agradeceu as proposições trazidas pelo Professor Giovane tão bem estudadas e que trazem conforto para a

gestão nas deliberações. Disse ainda que algumas dessas deliberações encaixaram com o que o Campus Avançado

Carmo de Minas precisa. Comentou que na unidade está encerrando alguns cursos em dezembro, as aulas

prá cas serão alinhadas em fevereiro juntamente com as a vidades de resgate dos alunos que ficaram para trás

no aprendizado e concorda com a proposta de segurar o calendário de dois mil e vinte e um. No que tange às

outras propostas colocadas pelo Professor Giovane, Professor João Olympio disse que é de grande valia apesar de

não serem u lizadas no Campus Avançado Carmo de Minas. Comentou ainda que pode prejudicar o andamento

da unidade a permissão do docente decidir pelo retorno. O Professor Francisco disse que a situação do Campus

Avançado Três Corações é bem parecida com a situação de Carmo de Minas. Disse ser favorável à discussão do

calendário de dois mil e vinte um em fevereiro, o início das aulas em primeiro de março e que não fará uso da

prerroga va de adiantamento de disciplinas. É contrário à autonomia do professor para o retorno presencial e

solicitou que essa discussão também aconteça em fevereiro junto com o calendário. Professor Giovane explicou

que o voluntariado condicionado à aprovação dos diretores Gerais pode ajudar nesse sen do de evitar conflitos

na imposição e apontamento de qual docente retorna e qual não, mas está aberto a discussão. Professor Luiz

Flávio disse o docente retornar a presencialidade seja por indicação do gestor ou voluntariamente é necessário

pensar na turma como um todo e ques onou: Professores de um mesmo curso, se volta cinco disciplinas, ainda

que indicados pelo diretor e outros dois professores de outras disciplinas do mesmo curso estão no grupo de risco,

como se posicionar frente a isso e como jus ficar para o aluno e para seu responsável? O Professor Luiz Flávio

disse ser favorável ao retorno de todos ou con nuam todos de forma remota. Professor Carlos disse que o que o

Professor Giovane colocou como autonomia ele não entende como autonomia e sim está facultando a decisão do

professor pelo retorno ou não e acredita que se o diretor decidir, a Prefeitura ou a Secretaria de Saúde liberar, o

docente tem que voltar a não ser que ele pertença ao grupo de risco, pois a função dele é ministrar aula. O

Professor Carlos comentou que no Campus Machado são sessenta disciplinas com a vidades prá cas que

precisam ser realizadas e disse que não vai abrir mão da qualidade dos cursos técnicos ou formar técnicos sem

prá ca principalmente na área agrícola e se ver que retornar vai ajudar a proporcionar a prá ca para esses

estudantes. Como proposta para deliberação, Professor Giovane apresentou: Primeiro encaminhamento: O

adiamento do calendário para o ano le vo de dois mil e vinte um e sua construção somente a par r de fevereiro.

Professor Marcelo colocou em votação, sendo aprovado por todos. Segundo encaminhamento: As aulas em

fevereiro e março com as recuperações, avaliações, adiantamento de algumas disciplinas conforme instruções e

a vidades prá cas se houver liberação para a presencialidade. O Professor Marcos Roberto Candido do Campus

Muzambinho solicitou que a PROEN faça uma nota técnica sobre o adiantamento das disciplinas e qual a

porcentagem que pode ser adiantada e o que é plausível diante desse espaço que se vai ter em fevereiro e março.

Professor Marcelo achou importante a colocação do Professor Marcos e que não poderá haver extremismos,

levando em consideração as pessoas que estão no grupo de risco e realmente não tem condições de

comparecerem no campus e é preciso colocar limites. Professor Giovane colocou como proposta de deliberação

do quan ta vo da carga horária para adiantamento das disciplinas em fevereiro e março a proporcionalidade de

acordo com a previsão do que aconteceria caso vesse na presencialidade. Professor Marcelo colocou em

votação, sendo aprovado por todos com as abstenções do Professor Luiz Flávio, Professor Thiago, Professor João

Paulo e Professora Mariana. Na próxima deliberação, Professor Giovane apresentou a opção da autonomia para o

Professor se manifestar pelo retorno presencial condicionada a aprovação do Diretor Geral. Professor Renato

sugeriu como proposta a obediência dos três tópicos: a autorização sanitária, o fortalecimento do Protocolo de

Biossegurança da unidade (Plano de con ngenciamento) e a questão operacional de atendimento à

presencialidade. O Professor Marcelo solicitou que sejam feitas as portarias dos Grupos de Trabalhos de

Biossegurança pois é ele que vai apontar as condições e adequações para embasar a decisão da gestão pelo

retorno. Professor Giovane apresentou como deliberação o retorno à presencialidade, mesmo que parcial,

obedecendo a liberação da autoridade local do município, observância do Protocolo de Biossegurança e

aprovação do diretor, respeitando a questão do planejamento e logís ca do campus. Professor Marcelo colocou



em votação considerando que se trata da combinação dos três itens: Professor Thiago discordou e os demais

aprovaram. Professor Marcelo agradeceu a presença dos Diretores de Ensino e a reunião con nuou com os

membros do Colégio de Dirigentes. Professor Marcelo passou a palavra para o Honório que tratou dos Limites

Orçamentários. Segundo Honório a Ins tuição ainda tem um valor considerável e que entrou em contato com os

Diretores de Administração e Planejamento e com os Diretores Gerais sobre o saldo de cada unidade e foram

passadas a ele as jus fica vas. Tiveram alguns processos que acabaram atrasando um pouco e algumas unidades

estão transferindo os recursos para outros processos se por um acaso der algum problema nos Regime

Diferenciado de Contratações (RDCs). O Professor Marcelo reforçou a importância de empenhar os valores para

não perder novos recursos que poderão vir posteriormente. Honório lembrou a todos sobre o encerramento do

exercício na próxima semana e que passará as informações para os DAP para empenharem os valores o mais

rápido possível e que a PROAD estará de plantão até o dia trinta e um dezembro. Professor Marcelo passou a

palavra ao Gabriel Maduro que apresentou a Pauta da Diretoria de Tecnologia da Informação. Informou que o

Plano Diretor de Tecnologia da Informação é um novo plano que será subme do para o próximo biênio de

2021/2022. O plano aborda diversas áreas, mas especialmente os inves mentos que se pretende fazer e informou

que o documento é obrigatório e foi revisado dando uma flexibilidade e criando alguns mecanismos operacionais

para torná-lo de fácil execução. Informou ainda que o documento vai passar na reunião do Conselho Superior de

amanhã, 15 de dezembro de 2020. No próximo item de pauta, Gabriel tratou do documento que versa sobre a

Polí ca de Governança de TI que foi simplificado para melhor atender a ins tuição, esse documento também vai

passar pelo Consup. No Próximo item Gabriel falou sobre o Programa de Esta s cas, Indicadores e Informações

Acadêmicas – PEIA onde a ideia é que o SIADI - IFSULDEMINAS (Solução de Integração e Análise de Dados

Ins tucionais) seja a base de inteligência da ins tuição e lá estarão os indicadores e dados disponíveis. Comentou

ainda que a plataforma está disponível e encaminhou aos gestores o link de acesso. Para o próximo ano está

sendo elaborado um programa para pesquisa dos egressos da ins tuição. Gabriel agradeceu a gestão e informou

que foi a sua úl ma par cipação na reunião do Colégio de Dirigentes. Professor Marcelo reconheceu a

importância do servidor Gabriel Maduro para a ins tuição e agradeceu a ele pelos trabalhos realizados à frente da

Diretoria de Tecnologia da Informação da Reitoria. Professor Marcelo passou a palavra para o Luiz Gissoni que

apresentou a pauta da PROGEP. Luiz Gissoni falou sobre o “Atestado Web” que é uma nova plataforma que está

no aplica vo do “Sigepe mobile” e no “Sigepe servidor” e nele poderão ser inseridos os atestados e que será de

responsabilidade do próprio servidor o registro e agendamento de perícias e inclusão de laudos tudo através do

aplica vo. O IFSULDEMINAS entrou como piloto e está sendo aguardado alguns ajustes pelo Ministério da

Economia e dentro dos próximos dias o procedimento poderá ser iniciado. Luiz Gissoni comentou sobre as

capacitações ins tucionais que acontecerão e posteriormente passará as informações para os diretores. Sobre o

recesso de final do ano, comentou que foi autorizado, baseado nas portarias do Governo Federal, o revezamento

de final de ano independente do trabalho remoto, parcialmente remoto ou presencial. Nos dias 21 a 23 de

dezembro e de 28 a 30 de dezembro mantém a presencialidade nos setores para atendimento com a opção de

revezamento, nas vésperas de 24 e 31 o trabalho será remoto para todos com o expediente até as 14 horas, a

compensação deverá ser feita posteriormente. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Cleber que

apresentou a pauta da PROEX. Comentou sobre a proposta junto ao Ministério do Turismo em que o

IFSULDEMINAS foi contemplado com um milhão de reais que foram divididos entre os campi que não

par ciparam da primeira oferta. A oferta será de cinco mil vagas através do Programa Novos Caminhos e para os

Campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho um valor de trezentos mil reais para custeio com aporte de

emendas parlamentares e a proposta de mais trezentos mil para o próximo ano. No programa Rompendo

Barreiras com duas propostas aprovadas de quatrocentos mil reais cada uma para o Campus Poços de Caldas e

Inconfidentes também de emenda parlamentar para o próximo ano. Professor Cleber comentou também sobre a

parceria assinada pelo IFSULDEMINAS com a Cooxupé, onde foram selecionados quarenta estudantes do curso de

Agronomia com um valor de mais ou menos setecentos mil reais para a execução do projeto. O Professor Cleber

comentou também sobre a proposta do Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE) com um

valor de duzentos e setenta mil para avançar nas questões do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

através de cursos para a Rede Federal. Comentou ainda sobre os dois projetos do “Residência Agrícola” do

Campus Machado que foram aprovados no valor de seiscentos mil reais. Professor Cleber disse que foram

descentralizados também, para as propostas que não foram aprovadas no edital, o valor de duzentos e oitenta mil

reais da Assistência Estudan l. Sobre o projeto “IF mais Empreendedor”, Cleber disse que foram trabalhados no

ano de dois mil e vinte com recursos internos e subme dos ao MEC e o Secretário gostou muito da proposta e

sinalizou se o IFSULDEMINAS gostaria de conduzir e expandir a proposta para a Rede Federal para quarenta e uma
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