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Ata da 89ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal deAta da 89ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS,Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS,
realizada em dezenove de março de 2020. (2ªWebconferência)realizada em dezenove de março de 2020. (2ªWebconferência)

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às 18 horas e dez minutos, no Gabinete do Reitor

na Reitoria e simultaneamente por Webconferência nos Campi: Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos,

Poços de Caldas e Pouso Alegre e nos Campi Avançado Carmo de Minas e Três Corações, sob a presidência do

reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a octogésima nona reunião do Colégio de Dirigentes, a

quadragésima quinta da gestão, estando presentes: Camilo Antônio de Assis Barbosa; Carlos Henrique Rodrigues

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

Honório José de Morais; João Olympio de Araújo Neto; João Paulo de Toledo Gomes; Luciano Pereira Carvalho;

Luiz Flávio Reis Fernandes; Luiz Ricardo de Moura Gissoni; Mariana Felice  Rezende; Renato Aparecido de Souza;

Sindynara Ferreira e Thiago Caproni Tavares.  Professor Marcelo Bregagnoli começou a reunião desejando boa

noite a todos e agradecendo pelo pronto atendimento à reunião extraordinária conforme fora combinado na

úl ma reunião do dia 17 de março. Marcelo Bregagnoli frisou a ação de hombridade se faz necessária no

momento para que a conversa não fique de “corredor”. A gestão tem a preocupação com a vida de todos e

salientou que essa situação vai passar e a gestão nesse momento tem que ter calma e alinhamento. Marcelo

Bregagnoli comentou também sobre o o cio recebido da Controladoria-Geral da União (CGU) sobre transparência

a va e as ações adotadas pela ins tuição nesse momento que ficarão registradas. “Cabe a gestão de crise fazer

todas as análises. Os atos e ações serão analisados e é preciso ponderar as ações dentro da ins tuição e que elas

sejam efe vas e obje vas.” Marcelo Bregagnoli falou que o diálogo entre a gestão e a equipe deve ser intensa,

citou as conversas nos grupos de gestão do “WhatsApp” que acontecem ao longo do dia e a cada situação que vai

surgindo a gestão vai conversando e é necessário uma equipe unida e com um olhar voltado para a sociedade.

Falou ainda que no centro da questão está o estudante e que seria importante saber como está chegando a ele as

efe vidades das ações da gestão. Falou ainda que em algumas unidades os alunos foram embora logo após a nota

oficial do Fórum das Ins tuições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais (Foripes) sendo que as orientações

deveriam ter sido repassadas presencialmente. Agora, além do conteúdo, é necessário dar a oportunidade ao

aluno o acesso às questões sanitárias e preven vas. A Diretoria de Tecnologia da Informação da Reitoria em

conjunto aos campi estão levantando o número de alunos que precisarão de acesso à internet, onde serão

disponibilizados os chips, para que nenhum aluno fique sem suas a vidades durante o período de aulas remotas.

Marcelo Bregagnoli comentou que foi acionado pelo Ministério da Educação para que sejam encaminhados os

projetos desenvolvidos pelo IFSULDEMINAS no combate ao Coronavírus. Agradeceu a todos os campi pela

colaboração. Falou da ação do Campus Inconfidentes  que é destaque nacional através da usina de des lação na

produção de álcool em gel a par r de bebidas alcoólicas apreendidas pela Receita Federal que conta também com

a ação de empresários que estão doando o carbômero (composto usado na produção do álcool em gel) que está

di cil de comprar no mercado. “A proposta é doar esse álcool em gel para ins tuições beneficentes em especial

as que cuidam de idosos e também ins tuições parceiras do IFSULDEMINAS”, completou. Outra ação proposta foi

a produção de cinco mil litros de sabonete líquido pelo Campus Pouso Alegre. Marcelo Bregagnoli comentou

também sobre a Portaria 491/2020 do Ministério da Educação (Dispõe sobre a subs tuição das aulas presenciais

por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do Novo Coronavírus – COVID-19) onde os

gestores devem se preocupar com o atendimento à portaria que veio com alguns condicionantes, criando critérios

como embasamento onde cada gestor local, e em alguns momentos a cole vidade, deverão elaborar e executar



os processos.  Marcelo perguntou aos Diretores como ficariam as escolas fazendas, os intercambistas, diplomas,

cer ficados, Relatório de Gestão além do preenchimento dos dados da Plataforma Nilo Peçanha que seguirão os

prazos normalmente.  Falou ainda na con nuidade das ações de inserção de dados para folha de pagamento,

pagamento de fornecedores, bolsistas e estagiários, além das demandas judiciais onde se tem prazo de resposta.

Falou também sobre a ação do setor de Tecnologia da Informação para verificação da viabilidade de aquisição dos

chips de internet. Nos setores da Reitoria estão sendo feitas reuniões de alinhamento “online”, pelo menos duas

vezes ao dia além do relatório diário das a vidades executadas. Marcelo Bregagnoli solicitou aos Diretores que

comentassem suas ações prioritárias. Thiago falou que está mantendo as análises dos auxílios estudan s que

muitas vezes são feitas através de documento sicos, serviços de secretaria (inclusive a colação de grau em

gabinete), no setor de Recursos Humanos priorizou a digitalização das pastas, no setor de Administração e

Planejamento, o pessoal tem revesado. Professor Thiago falou que tem feito reuniões pelo “Google Meet” para

alinhamento com os setores e também webconferências com os docentes. Foi elaborado um plantão de dúvidas

das ferramentas que estão sendo u lizadas além do envio de vídeo aulas. Professor Luiz Flávio falou que o

relatório do Campus Inconfidentes é bem parecido com o relatado pelo Professor Thiago. Além das a vidades

anteriores, foram feitas também uma força tarefa para desocupar os alojamentos e o encerramento das

a vidades do Restaurante. No Campus Machado, Professor Carlos Reinato comentou que estava descrente com

relação às a vidades de Ensino e que a ação foi uma surpresa muito boa. Foi feita uma reunião presencialmente

com todos os docentes em grupos de vinte pessoas por vez onde a Professora Cristina fez uma palestra explicando

as ferramentas que serão usadas e o mo vo das medidas tomadas nesse momento e as outras alterna vas como

a reposição. Houve alguns ques onamentos do SINASEFE (Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação

Básica, Profissional e Tecnológica)  com relação ao ensino remoto e noventa e nove por cento dos servidores

apoiaram as ações implantadas no campus. Professor Carlos falou que  a preocupação maior agora são os alunos,

e o trabalho está sendo feito através das aulas “online”, além dos grupos de “WhatsApp”  que tem sido também

uma ferramenta. Professor Marcelo citou alguns ques onamentos de dois docentes que mencionam a Norma va

Docente como defesa e salientou que a norma va é para ser usada em casos de normalidade e além disso é um

regimento interno. Professor Carlos falou ainda que alguns alunos que não deixaram o alojamento, além dos

intercambistas que estão par cipando de a vidades do setor e ques onou se poderá ter algum problema quanto

a permanência dos mesmos nas a vidades. Professor Marcelo Bregagnoli solicitou ao Professor Carlos que faça

uma consulta com o Procurador, Doutor Dauri Ribeiro Silva. Professor Carlos disse que os setores estão todos

funcionando presencialmente e também em “home office” com revezamento e reuniões conforme orientações.

Professor Francisco falou que no Campus Avançado Três Corações está tudo dentro da normalidade. No Campus

Muzambinho, Professor Renato falou que, com relação ao ensino, os Professores estão engajados. Falou que tem

percebido uma movimentação muito grande na apropriação de novas ferramentas e como u lizá-las e a

apresentação nas plataformas. Ocorreram também algumas capacitações no “moodle” (que será a plataforma

obrigatória) e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) deixará o rastro das a vidades que serão pontuadas. “A

questão do ensino está muito bem encaminhada e acima do esperado, exatamente como o Professor Carlos

pontuou. ” Nos setores administra vos, Professor Renato disse que tem algumas dificuldades em operacionalizar

e pensou em deixar os rastros formais (principalmente quem está fazendo trabalho remoto) através de um plano

de um trabalho bem definido. Professor Renato falou que a preocupação nesse momento é com a Escola Fazenda.

Disse que o Coordenador de Produção conversou com os estudantes explicando a situação.  Um grupo de

estudantes pediram para serem liberados, inclusive alguns que recebem bolsas e será necessário rever os auxílios.

Outros quiseram ficar e estão contribuindo com as ações da Escola Fazenda. Professor Renato citou a fala do

Ministro que disse que os servidores não podem dar vacância aos seus cargos e tem que con nuar os trabalhos

ins tucionais. Renato falou ainda que é possível dar um distanciamento das pessoas e con nuar o serviço.

Comentou que o Professor responsável pela Escola Fazenda fez as análises e tem encaminhado as ações só que

realmente a manutenção desses estudantes está complicada, e são os próprios estudantes que querem ficar.

Professor Renato falou ainda que foi man da a a vidade do Refeitório principalmente por causa dos

intercambistas.  Professora Mariana falou que no Campus Pouso Alegre, os professores estão repassando aos

alunos, e os que não estão par cipando, a equipe de ensino está entrando em contato.  No Campus Passos,

Professor João Paulo expôs que teve dificuldade no início da semana quando o pessoal ficou em pânico na

questão de liberar ou não, o que dificultou também o levantamento da quan dade dos estudantes sem acesso à

internet. “O pessoal estava levando na brincadeira mas hoje se mobilizou e começaram compreender o que está

sendo feito”. Professor João Paulo falou que está montando o material junto com os docentes e inserindo no

SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública). Alguns docentes contrário ao ensino na forma proposta até



elogiaram o engajamento do pessoal,inclusive os cé cos em tecnologias estão fazendo uso delas e colocando as

aulas em formato de gravação. Comentou ainda que muita gente que nunca não nha usado o SUAP  começaram

usar,  e apontou que poderão acontecer outros avanços. Professor João Olympio disse que não tem como

caminhar sozinho e parabenizou os colegas diretores e também a Reitoria pelas ações asser vas. Professor João

Olympio disse que, após a úl ma reunião do Colégio de Dirigentes, fez uma reunião com os Técnicos

Administra vos e Docentes do Campus Avançado Carmo de Minas, onde veram resistência de alguns docentes

com relação às aulas remotas mas o episódio foi sanado e com êxito. Professor João Olympio disse que os

professores de informá ca sugeriram fazer um treinamento de como u lizar as plataformas e que ele ficou

mo vado com o resultado. Falou ainda que todos os setores do campus estão funcionando respeitando a

alternância e ques onou a questão dos terceirizados. Professor Marcelo falou que o Honório fará a apresentação

de como ficará a questão dos terceirizados. Professor Marcelo expôs que as reuniões realizadas são bem intensas

para poder digerir toda a questão e as reuniões do Colégio de Dirigentes tem sido uma forma de prestação de

contas de como está sendo o atendimento ao público sobretudo ao estudante. Como tudo está acontecendo de

uma maneira muito dinâmica, pelo menos uma vez por semana será realizada a Reunião do Colégio de Dirigentes

para  um alinhamento. Professor  Marcelo comentou que, o servidor que es ver com férias marcadas para o

período que mantenha, e sugeriu também a antecipação das férias dos servidores da gestão, para que, no retorno

das aulas presenciais todos estejam presentes.  Professor Giovane expôs a memória das as ações que estão sendo

desenvolvidas, mostrando como tem sido asser va. Primeiramente comentou sobre a ar culação feita entre o

Reitor Professor Marcelo Bregagnoli e o Conif  e essa ar culação chegou até o Ministério da Educação para

garan r a portaria 491/2020 que subs tui a aula presencial por remota e com isso ficou garan do o ano le vo e o

calendário junto ao MEC. Quando se subs tuiu as aulas presenciais pelas aulas remotas contribuiu também para

manter o professor e estudante em casa, recomendação da Organização Mundial da Saúde. Foi construída uma

Instrução Norma va orientando estudantes no qual par ciparam na elaboração, as Pró-Reitorias de Ensino,

Pesquisa e Extensão e os Diretores de Desenvolvimento Educacional (DDE) e com embasamento para a qualidade

do ensino que está sendo ofertado e a garan a da par cipação do aluno no ENEM (Exame Nacional do Ensino

Médio) que provavelmente não haverá alteração na data. Trata-se de uma alterna va digital ao ensino presencial

mantendo dentro do possível a normalidade. O monitoramento que está sendo feito pelos DDEs e também a

avaliação que acontecerá após os quinze dias de a vidades remotas é muito importante para não fragilizar o

processo. Professor Giovane falou também que é importante que os docentes façam a vidades síncronas como

videoconferências e vídeo aulas e atendimento no chat para reforçar o trabalho e manter o padrão nas unidades e

solicitou aos Diretores e DDEs o monitoramento. Professor Marcelo passou a palavra para o Diretor de Tecnologia

da Informação, Gabriel Maduro explicou sobre as linhas de dados, disse que recebeu das unidades o quan ta vo

e o coordenador de logís ca está em contato com a operadora para viabilizar, com o prazo de entrega em dez

dias. Professor Marcelo falou que a equipe da Proen e da Ascom já está trabalhando na proposta do ves bular

2020, será necessário rever uma série de questões que deverão ser alteradas. Falou também sobre as ações de

gestão que estão sendo feitas para impactar o menos possível nesse momento. Comentou que a Portaria

491/2020 do MEC trás um respaldo na questão dos estagiários quanto ao trabalho remoto e que não precisarão

ser suspensos os contratos. O Pró-Reitor Honório falou sobre o contrato dos terceirizados, disse que fez uma

reunião com a equipe que contou com a par cipação do Procurador, Dauri Ribeiro Silva, foi elaborada uma nota

informa va com respaldo legal embasado na legislação, inclusive na Cons tuição Federal da República. Honório

contextualizou o documento das medidas a serem adotadas pelos campi e Reitoria do IFSULDEMINAS durante o

período necessário para a prevenção e combate ao Coronavírus, em atenção ao que dispõe a Lei nº 13.979, de 06

de fevereiro de 2020 e com amparo de outras legislações per nentes. As unidades definirão quais são os serviços

essenciais, os quais serão man dos na integralidade ou, se possível, reduzidos, serão providenciadas as

negociações com as empresas contratadas, des nadas ao afastamento dos trabalhadores cujos serviços sejam

considerados não essenciais. Neste caso, tais trabalhadores perceberão a sua remuneração ou o piso salarial como

se em serviço es vessem, descontadas exclusivamente as composições de custos per nentes a verbas

indenizatórias (especificamente, auxílio-transporte); a empresa contratada será remunerada como se o serviço

houvesse sido efe vamente prestado, realizados os descontos antes referidos. Considerada a excepcionalidade da

medida e da situação que a determina, a sua aplicação se restringirá àqueles trabalhadores que não possam

manter a prestação de seus serviços remotamente, tais como, exemplifica vamente, recepcionistas e auxiliares

de limpeza. Para os trabalhadores que possam prestar os seus serviços remotamente, mediante acesso, de seu

local de residência, aos sistemas usados habitualmente, dever-se-á priorizar tal solução, desde que autorizada

expressamente pela empresa empregadora. Ao final das contratações, deverão os respec vos gestores de



contratos promover os ajustamentos nas suas planilhas de composição de custos e formação de preços,

demonstrando e jus ficando, anali camente, para cada posto a recomposição de custos. Para os ocupantes de

alguns postos como os motoristas deverão ficar de sobreaviso, nos serviços de limpeza e conservação,

possibilidade de redução, através de revezamento assim como nas a vidades agrícolas. Os contratos que estão

vencendo, a orientação é pela prorrogação. Professor João Paulo perguntou quem fará a comunicação com as

empresas. Honório disse que cabe ao gestor do contrato entrar em contato com a empresa, com as orientações. A

Nota Informa va será  disponibilizada a todos os gestores e publicada posteriormente. Professor Marcelo falou

que amanhã serão esclarecidas algumas dúvidas da portaria 491/2020 e uma próxima reunião do Colégio de

Dirigentes, que ficou agendada para a próxima semana serão deliberadas. Terminada a pauta, o Reitor Professor

Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião do Colégio de Dirigentes às 19

horas e 33 minutos. Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente Ata que, após a apreciação, será assinada

por todos. Pouso Alegre, dezenove  de março de dois mil e vinte.
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