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realizada em realizada em quinzequinze de abril de abril  de 20de 2020. (520. (5ªWebconferência)ªWebconferência)

Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, às nove horas e seis 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 nonagésima segunda reunião do Colégio de Dirigentes, a

quadragésima oitava da gestão, estando presentes: Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Camilo Antônio de Assis

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

Silva; Honório José de Morais; João Olympio de Araújo Neto; Flávio Donizete Oliveira ; Luiz Flávio Reis Fernandes;

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

Cris na Lucia Janini Lopes  e Thiago Caproni Tavares. Par ciparam também da Reunião Extraordinária do Colégio

de Dirigentes os Diretores de Ensino, Diretores de Desenvolvimento Educacional e Diretores de Administração e

Planejamento dos campi como convidados. Professor Marcelo Bregagnoli começou a reunião jus ficando a

ausência da Professora Sindynara Ferreira e do Professor João Paulo de Toledo Gomes e apresentando seus

subs tutos: a Diretora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação a Professora Cris na e o Flávio que é Diretor de

Administração e Planejamento do Campus Passos. Professor Marcelo disse que a reunião aconteceu para um

balizamento das informações e também para manter o alinhamento das ações. Apresentou a todos o resultado

ques onário que foi aplicado pela Diretoria de Assuntos Estudan s (DAE) às lideranças estudan s no dia nove de

abril os dados apresentados na reunião foram coletados até o dia treze de abril com setenta e nove respostas e

apresentou o percentual por campi das respostas. Professor Marcelo disse que os dados do Campus Passos estão

faltando pois houve um atraso no envio dos contatos  das representações do campus e tão logo os ques onários

sejam respondidos, será feita a compilação e enviado aos gestores.  Professor Marcelo disse que a resposta

principal do ques onário foi com a relação às a vidades remotas se ela tem sido uma ferramenta eficiente para a

apresentação dos conteúdos aos alunos. Até o momento se tem um índice superior a oitenta por cento de

eficiência das a vidades remotas e quanto a avaliação dos materiais disponibilizados tendendo para bom e

excelente, conforme demonstrou no gráfico apresentado. Outro dado apresentado foi sobre a interação entre

discentes e docentes durante o período das a vidades remotas que até o momento está com vinte por cento

como altamente eficiente  e  quarenta e oito por cento como eficiente. Professor Marcelo falou que os

par cipantes responderam também, por quanto tempo, considerando opinião pessoal, no máximo, poderia ser

estendido o período de a vidades remotas. Como resposta ao ques onamento, a maioria optou por quatro

semanas (25,3%) mas houve um fracionamento bem próximo nas demais alterna vas (No máximo mais doze

semanas com 20,3%; No máximo mais oito semanas com 24,1%; No máximo duas semanas com 13,9%; Já

man vemos o suficiente, deve parar  com 16,5%). Marcelo Bregagnoli falou que serão passadas orientações para

os docentes de modo que diminuam o ritmo das aulas e o excesso de conteúdos. Por fim, aos par cipantes foi

oportunizada a possibilidade de fazer considerações ao processo de ensino atualmente proposto pela Ins tuição,

que seguem transcritos à literalidade. Professor Marcelo falou que foram lidos todos os comentários e que são

bem interessantes, reiterou que o ques onário ainda não foi finalizado e assim que toda as respostas forem

compiladas serão encaminhadas aos gestores e ressaltou a importância da ação. Professor Marcelo falou sobre a

Reunião do Conselho Nacional das Ins tuições da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica



(Conif) realizada ontem, quatorze de abril onde a percepção foi de apreensão entre os Reitores, sobretudo entre

aqueles que não man veram suas a vidades. Falou que o orçamento já está comprome do inclusive as emendas

de bancada que serão des nadas ao combate do Coronavírus. Falou também da expecta va sobre a votação do

“Orçamento de Guerra” que acontece hoje em Brasília e os possíveis impactos nas Ins tuições e principalmente

ao servidor público. Professor Marcelo disse que o Campus Pouso Alegre resolveu interromper suas a vidades

mas as outras unidades que con nuam respaldam administra vamente o IFSULDEMINAS. Falou também que tem

feito os diagnós cos e iden ficação de riscos e surgiu a dúvida sobre a capacidade técnica no que se refere às

estruturas de Tecnologia da Informação para poder manter as a vidades remotas. Respondendo sobre a questão,

Professor Marcelo disse que simultaneamente a ins tuição tem capacidade para dezenas de milhares de acessos

no data center instalado na Reitoria.  Professor Marcelo passou a palavra para o Diretor de Tecnologia da

Informação, Gabriel Maduro, que afirmou que a disponibilidade de acessos é bem grande, o controle de acessos é

automa zado e os alunos já possuem usuários e senhas o que facilita. Professor Marcelo aproveitou a presença

dos Diretores de Ensino, Diretores de Desenvolvimento Educacional e de Administração e Planejamento na

reunião e esclareceu sobre a questão dos professores subs tutos. Disse que apoiada na questão orçamentária,

mesmo antes da pandemia, todas as ins tuições do Brasil receberam o o cio 008/2020 da Subsecretaria de

Planejamento e Orçamento (SPO) que é vinculada ao Ministério da Educação onde faz uma série de alertas. No

texto do o cio fica claro que o gestor deverá fazer uma adequação na folha para não ser responsabilizado

administra vamente caso avance o limite orçamentário. Explicou que nenhuma ins tuição fecham seu orçamento

com os valores exatos na folha de pagamento. A folha vem de Brasília mas uma boa parte da gestão acontece na

ins tuição onde são lançadas as progressões, adicionais, retribuição e uma série de bene cios e entre eles o

professor subs tuto. O valor do déficit do IFSULDEMINAS atualmente é de doze milhões e comparado ao índice

das ins tuições do Brasil é um dos menores. A primeira medida tomada foi a de não cortar os bene cios no

IFSULDEMINAS e serão feitas análises caso a caso dos professores subs tutos, conforme já foram comunicados. E

reiterou que a função principal do professor subs tuto é de ministrar aulas. Professor Marcelo falou que não

haverá encerramento de contrato de subs tuto, porém novas contratações e renovações terão uma análise que

será fundamentada se a unidade manteve ou não a sua a vidade remota. Se a unidade está ofertando o ensino

remoto ao estudante, a ins tuição tem a jus fica va junto ao Ministério da Educação e as auditorias para poder

dar con nuidade a renovação e a nova contratação se for o caso. Professor Thiago falou que   havia uma

dificuldade na contratação de professor subs tuto específico para vinte horas e perguntou qual seria essa

dificuldade. Professor Marcelo respondeu que desconhece essa dificuldade pois é um código de vaga que se usa,

na verdade o que prepondera nas universidades é a contratação de vinte horas e somente em raríssimos casos

contrata quarenta horas. Falou ainda que é necessário pensar em um plano de trabalho mais amplo quando o

docente está em uma carga horária mais baixa e citou como exemplo do aproveitamento desse docente

subs tuto em aulas de cursos FIC (Formação Inicial e Con nuada) como complementação da carga horária.

Professor Marcelo passou a palavra ao Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Luiz Gissoni. Luiz Gissoni falou que levará

para sua equipe os ques onamentos do Professor Thiago quanto a contratação de Professor Subs tuto para vinte

horas e que provavelmente seja uma questão cultural mesmo pois o mais comum na ins tuição é contratação

para quarenta horas.  Professora Aline perguntou se não ver uma lista se poderá recontratar o mesmo ou abrir

um novo edital. Luiz Gissoni falou que vai consultar a equipe e enviará a resposta posteriormente e solicitou aos

demais gestores se verem mais alguma dúvida técnica que seja enviada por e-mail. Professora Aline também

perguntou se no campus onde as aulas remotas foram suspensas, como ficarão os professores subs tutos.  Luiz

Gissoni falou que ainda não saiu nenhuma normativa sobre os Professores Substitutos, mas tem acompanhado em

outras ins tuições, e enquanto não se tem algo específico,  serão man dos provisoriamente,  mas a renovação e

a nova contratação ficam suspensas pois não tem como jus ficar.  Professor Marcelo apresentou a Lei Nº 8.745,

de 9 de dezembro 1993 (Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Cons tuição Federal, e dá

outras providências) e solicitou a observação dos gestores pois essa lei regulamenta a contratação de Professores

Subs tutos e vários itens foram alterados pela Medida Provisória nº 922, de 2020. Professor Marcelo falou que

tudo está sendo muito dinâmico e solicitou aos gestores que verem dúvidas que façam o encaminhamento das

mesmas à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Falou ainda que a renovação e a nova contratação de Professores

Subs tutos já estavam suspensas mesmo antes da pandemia devido às questões orçamentárias. No próximo item

de pauta, Professor Marcelo falou sobre a proposta de oferta de cinquenta e cinco mil vagas de cursos FIC para



toda a Rede Federal. Na primeira liberação dos cursos pelo Ministério da Educação (MEC), das dez mil vagas o

IFSULDEMINAS ficou com cinco mil e seiscentas vagas. Professor Cléber falou que a proposta surgiu na semana

passada pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) com encaminhamentos muito rápidos

para que as ins tuições colocassem as propostas de ofertas de cursos FIC para um pronto atendimento ainda no

mês de abril. Foi feito um levantamento dos campi que já nham ofertados cursos FIC na modalidade EaD, com

Projetos Pedagógicos de Cursos aprovados e estruturados e dentro desse resgate a proposta de oferta de

dezenove cursos contemplando as cinco mil e seiscentas vagas. O IFSULDEMINAS também ofertará com esforço

próprio, de no mínimo, a mesma quan dade que estava sendo financiada pelo MEC. “Foi feita então uma rápida

análise e como já nha o curso de idiomas com oito mil vagas com o esforço próprio esse curso foi citado como

contrapar da e foram garan das as a vidades dentro do mês de abril. Foi enviado então o cio ao MEC e como

resposta a solicitação do envio da Transferência Eletrônica Disponível -  TED para descentralização do recurso com

o custo de R$4,50 por hora/aluno o que gerou o valor de R$5.665.000,00.” Segundo Professor Cleber os cursos

serão oferecidos pelos campi: Inconfidentes, Machado, Muzambinho e Três Corações e o edital será publicado

hoje, quinze de abril de dois mil e vinte,  inscrições vão até 27 de abril e as aulas com o início no dia vinte nove ou

trinta de abril. Cléber finalizou dizendo que será feita a divulgação nas mídias sociais e na televisão. O Diretor da

Assessoria de Comunicação, Camilo Barbosa falou que o release está pronto, aguardando a publicação do edital

para a divulgação.  Professor Marcelo complementou dizendo da importância da ação através dos números pois

serão cinco mil e seiscentas oportunidades dentro de capacitação técnica mais oito mil em línguas mas o principal

nesse momento é a entrada desse recurso que só para se ter uma noção serão pelo menos dezenove professores

contratados e uma dezena de tutores externos. Serão pelo menos um coordenador adjunto por unidade que está

fazendo a ação, três supervisores (dois para as capacitações e um para línguas e um apoio para cada trezentos

estudantes e um tutor para cada cinquenta estudantes e salientou que trata-se de uma grande oportunidade de

contratação imediata para mais de cem pessoas com uma retribuição razoável em um momento complicado.

Professor Marcelo agradeceu ao Professor Cleber, a equipe da PROEX e as unidades que estão envolvidas na

ação.  Outro ponto abordado pelo Professor Marcelo foi com relação a alteração da lei de contratação do

Programa de alimentação Escolar (A Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020,  alterou a Lei nº 11.947, de 16 de junho

de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, a distribuição de gêneros alimen cios adquiridos com recursos

do PNAE) e salientou que não haverá recurso extra, caso necessite no retorno das aulas presenciais. Cléber falou

que esse ano, devido a pandemia, os alimentos produzidos pelas escolas fazendas e alimentos do almoxarifado

que estão próximos do vencimento serão doados. Com relação ao PNAE, não se pode seguir no mesmo formato

pois foi feita uma consulta ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) foi aprovado uma

flexibilização em partes dessa des nação, ela é bem mais restri va com relação ao que foi feito com os produtos

do Ins tuto. O recurso do PNAE  é direcionado à alimentação dos estudantes e a flexibilidade que eles deram foi

que as aquisições podem ser feitas desde que esse alimento seja entregue na residência do estudante ou que ele

re re esse alimento na Ins tuição para os alunos que já estavam sendo atendidos dentro das unidades e por

questão de vulnerabilidade possibilitou que o alimento fosse des nado a ele. As unidades que não tem condição

de entregar diretamente ao estudante terão que suspender as aquisições, em cumprimento a lei. Professor

Marcelo falou da inicia va que começou no Campus Muzambinho onde a Professora Aracele é uma das

defensoras, que são os cursos MOOCs (Massive Open Online Courses) Plataforma de cursos livres online gratuitos

dos Ins tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Professor Marcelo falou que os cursos são excelentes e

muito elogiados, tanto que foi para uma plataforma dentro do site do MEC para ficar disponível. “É uma forma de

oferta de cursos muito interessante para capacitação online principalmente no momento atual e mais uma vez a

Rede Federal e o Ins tuto mostrando a possibilidade com vinte nove cursos registrados.” Outra ação posi va da

Ins tuição são as ações de combate ao Coronavírus onde já foram entregues mais de três mil litros de álcool em

gel na região e tem feito uma diferença muito grande e agradeceu aos envolvidos: o Campus Inconfidentes que

tem feito todo o trabalho de produção e a todos que estão trabalhando de modo efe vo. As viseiras produzidas

pelo Campus Poços de Caldas, onde já foram produzidas trezentas das mil unidades pré estabelecidas. As

máscaras de proteção produzidas pelo Campus Machado através de uma ar culação com a Igreja da cidade que

disponibilizou o trabalho de quarenta costureiras com a meta de produção de cinquenta mil unidades de

máscaras de tecido. Segundo o Professor Carlos os tecidos já estão sendo cotados e o valor de custeio vai ficar em

torno de cinquenta mil reais.  Professor Marcelo solicitou que as unidades encaminhem os valores que serão

gastos em custeio nas ações de combate ao Coronavírus  para a Reitoria até o final do dia de hoje. Informou que



conseguiu junto à SETEC alguns TEDs (Termos de Execução Descentralizada) para ajudar nas ações. Professor

Marcelo falou também sobre a produção do sabonete líquido pelo Campus Pouso Alegre. Professora Mariana

comentou que já produziu quatrocentos e cinquenta litros e com parceria a Associação Comercial de Pouso

Alegre conseguiu as embalagens e a meta de produção é de cinco mil litros . Agradeceu ainda o apoio da equipe

de logís ca que tem recebido o material da Receita Federal e encaminhado a produção para as en dades e

muitas vezes ele e a equipe tem ido junto e percebido o quanto o pessoal fica agradecido.  Professor Marcelo

falou que a SETEC anunciou ontem, na Reunião do Conif, que na próxima semana saem o os três editais: Educação

quatro ponto zero,  IF maker e o Edital de ações envolvendo a Inovação e a Extensão. Falou ainda que as Pró-

Reitorias de Pesquisa Pós Graduação e Inovação e  Extensão reunião com os gestores dos campi para as

orientações falou ainda que é uma ação posi va e poderá acionar os servidores para a submissão de propostas. 

Professor Marcelo falou sobre o projeto de monitoria ins tucional que está sendo elaborado, juntamente com o

Professor Renato e será repassado aos gestores e que os valores para o pagamento das monitorias serão divididos

em cinquenta por cento que serão custeados pela Reitoria e cinquenta por cento pela unidade. Professor Giovane

explicou que o Edital foi proposto pelo Campus Muzambinho e que achou a ideia excelente e com isso pediu

autorização para o Professor Renato para trazer para o Colégio de Dirigentes e fazer da inicia va do Campus

Muzambinho algo ins tucional. A ação será chamada de “Monitor Virtual”, que seriam as monitorias já existentes

só que de forma virtual para apoiar os estudantes. A seleção desse monitor que poderá ser de cursos técnicos ou

de graduação. O estudante selecionado, através do computador e acesso à internet, vai ajudar os colegas no

período de ensino remoto com um monitor virtual por turma. Professor Giovane falou que o edital está pronto e o

gabinete enviará aos gestores ainda hoje para publicação. Professor Renato falou que a ideia é tentar agregar

ainda mais os estudantes pois não se sabe quanto tempo vai perdurar e essa é mais uma ação para fortalecer o

processo. Professor Marcelo colocou em apreciação a proposta da Monitoria Virtual Ins tucional, sendo aprovada

por todos os gestores. Professor Marcelo falou sobre a readequação do trabalho dos AEEs (Atendimentos

Educacionais Especializados) que agora terão que ser feitos de modo remoto com contratação imediata e existem

alguns condicionantes que serão colocados para os diretores e finalizou dizendo que as ações do AEE e da

Monitoria vão de encontro a evitar a questão da evasão. Professor Giovane falou que enviou um o cio para o

Gabinete para ser encaminhado aos Diretores com as orientações para a contratação onde será adotado o

trabalho remoto para contratação imediata via Fadema (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão,

Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico). Professora Mariana disse que as a vidades remotas no

Campus Pouso Alegre está suspensa por quatro semanas e perguntou se no retorno das a vidades remotas como

será a adesão aos editais e se terá possibilidade de inclusão neles.  Professor Marcelo falou que está sendo

construída a norma va para a unidade que paralisou suas a vidades e sugeriu que a Professora Mariana aguarde

até a publicação.  Professor Marcelo falou que o Relatório de Gestão está pronto mas o prazo foi estendido para

final de agosto,  e disse que como sempre, a gestão tem antecipando suas ações e agradeceu a todos que se

empenharam na construção do documento que deverá passar pelo Conselho Superior. Professor Marcelo passou

a palavra para a Professora Cris na que agradeceu aos Diretores Gerais dos Campi uma vez que eles foram

consultados no grupo de whatsApp sobre a con nuidade do apoio para liberação de docentes para compor o

quadro de professores do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica - PROFEPT do

IFSULDEMINAS que fica no Campus Poços de Caldas. O apoio será na liberação para ministrarem aulas bem como

o apoio logís co com o transporte e o Campus Poços de Caldas no apoio com a alimentação.  Ficou registrado que

a resposta de todos os diretores foi de apoiar os docentes que verem interesse em atuar no referido mestrado.

Professor Marcelo disse que “a preocupação agora são as ações pós pandemia na área educacional, administrativa

e também nas ações de responsabilização, sobretudo frente aos resultados desse período. O momento agora é de

mapeamento riscos e falhas no processo para que se possa fazer a análise pós pandemia.” Terminada a pauta, o

Reitor Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião do Colégio de

Dirigentes às dez horas e cinquenta e sete minutos. Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente Ata que,

após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre,  quinze de abril de dois mil e vinte.
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