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Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e três 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 quinta reunião do Colégio de Dirigentes, a

quinquagésima primeira 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; 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. Par ciparam também os Diretores de Desenvolvimento

Educacional, Diretores de Ensino, Diretores de Administração e Planejamento dos campi como convidados.

Professor Marcelo começou a reunião agradecendo a presença de todos. Comentou que a Lei Complementar Nº

173 de vinte sete de maio de dois mil e vinte (Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus

SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências) foi

sancionada pela Presidência da República com alguns vetos e alterações. Informou que o Pró-reitor Luiz Gissoni

fez uma análise prévia e apresentará na reunião uma vez que as alterações interferem não só na questão da

remuneração mas também na questão dos concursos. Na questão do orçamento, Professor Marcelo disse que o

congresso aprovou a liberação da Lei Orçamentária Anual (LOA) da ins tuição na íntegra mas com a Lei

Complementar 173 tem a possibilidade de veto e até mesmo algum con ngenciamento. Reforçou a preocupação

da execução dos Termos de Execução Descentralizada (TEDs), segundo Professor Marcelo o IFSULDEMINAS

recebeu quatro TEDs para a prevenção e combate ao coronavírus e a cobrança através de o cios solicitando uma

boa prestação de contas desses TEDs o que poderá ser condicionado a liberação de outros TEDs. Professor

Marcelo falou também que o IFSULDEMINAS foi contemplado no Programa Ins tucional de Bolsas de Iniciação à

Docência (PIBID) e no Residência Pedagógica como uma das ins tuições que recebeu os maiores valores mas que

também foi muito con ngenciado e falou que na reunião que aconteceu com os Diretores e Pró-Reitores na data

de hoje, ficou acordado que a meta tem que ser sempre visando o aluno e sua manutenção na ins tuição. Falou

que os programas PIBID e Residência Pedagógicas são programas de sucesso na Rede e principalmente no

IFSULDEMINAS e precisa ser fomentado. Informou que hoje sairá uma nota sobre a manutenção dos programas do

PIBID e Residência Pedagógica com esforço próprio da Ins tuição. O que foi contemplado através de bolsa da

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) será man do e o que não foi

contemplado será feito um rateio interno no IFSULDEMINAS. Frisou que não serão contempladas bolsas para

docentes mas a manutenção das bolsas para os estudantes. Informou ainda que para os dois programas serão

através de um edital único com um valor de trezentos reais por aluno, que nesse momento atual ajudará também

na recomposição de renda, retratando também a preocupação social do IFSULDEMINAS. O recurso para executar

essa ação vem da o mização de alguns programas que esse ano não acontecerão como o Programa de

Mobilidade que teve seu edital cancelado devido a situação atual. Outra informação repassada pelo Reitor foi a

liberação da emenda do Deputado Federal Odair Cunha que está sendo empenhada em diversas ações para



atendimento a todas as unidades. Professor Marcelo solicitou aos diretores que nos valores das emendas com os

deputados para o próximo ano seja contemplada a questão do Projeto de Prevenção Combate Incêndio e Pânico

(PPCIP) e citou sua preocupação com a liberação dos alvarás das unidades e aconselhou a todos deixar essa ação

como prioridade para o próximo ano. Professor Marcelo falou que no Labmaker e dentro dos quesitos que serão

avaliados nas propostas estão: Porcentagens de Licenciaturas, existência de incubadoras e empresas júnior,

porcentagem de cursos nível técnico de Educação Profissionalizante, Índice de Eficiência Acadêmica de acordo

com a Plataforma Nilo Peçanha e porcentagem de licenciaturas e cursos EJA o que reforça a liberação de

orçamento também levando em conta esses fatores. Professor Marcelo falou sobre o Future-se (projeto do

Ministério da Educação) que é um projeto de lei diferente de medida provisória que deverá ser votado pelo

congresso e se for rejeitado o governo não poderá fazer nada. Professor Marcelo falou sobre sua preocupação na

regulamentação dos atos norma vos em atendimento ao decreto 10.139 de 28 de novembro de 2019 que dispõe

sobre a revisão e a consolidação dos atos norma vos inferiores a decreto. Citou que nas três unidades:

Inconfidentes, Machado e Muzambinho a revisão deverá acontecer desde a criação da Escola e pediu uma força

tarefa nessas unidades para cumprimento dos prazos e comunicou que a Chefe de Gabinete, Cássia vai reforçar a

solicitação e repassar novamente os calendários com os prazos de atendimento. Professor Marcelo agradeceu o

trabalho da Pró-Reitoria de Ensino e a Diretoria de Educação a Distância pelo trabalho feito na capacitação de

docentes na área técnica e pedagógica onde os relatos que chegaram são bem posi vos. A par cipação dos

docentes foi muito boa e agradeceu também a ar culação dos Diretores de Ensino e Diretores Gerais que

possibilitaram a par cipação expressiva dos docentes e o repositório de mais de cento e cinquenta disciplinas.

Sobre a auditoria da Assistência Estudan l, Professor Marcelo falou que está acontecendo um cruzamento de

dados com os valores disponibilizados e a efe vidade da ação. Algumas ações deverão ser revistas e alguns

servidores serão convocados para ajudarem no acompanhamento mais próximo. Professor Marcelo falou que

coincidentemente recebeu um o cio do Ministério da Educação ques onando a atualização do recurso da

Assistência Estudan l e passou a palavra para a Diretora de Ensino, Márcia Machado que falou sobre o

ques onário. Ela disse que no ques onário consta perguntas bem específicas sobre os auxílios oferecido aos

estudantes, moradia, bolsa permanência e outros ques onamentos e salientou a importância da auditoria que

está sendo feita com os dados mais apurados e tratados. Professor Marcelo falou que a polí ca do Plano Nacional

de Assistência Estudan l (PNAES) está sendo revista já faz algum tempo e espera que se possa con nuar com as

ações. Professor Marcelo falou sobre o posicionamento da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação

Superior (SERES) que determinou que as a vidades prá cas ocorram presencialmente. Citou que a Instrução

Norma va número quatro que Dispõe sobre norma zações em relação à oferta, excepcional, de estágio

supervisionado no período de subs tuição das a vidades le vas presenciais por a vidades remotas durante o

calendário acadêmico 2020 em virtude do Coronavírus 2019 (COVID-19), está sendo reformulada pela Instrução

Norma va 7 em atendimento ao encaminhamento da SERES. Professor Marcelo agradeceu também aos Diretores

Gerais, Diretores de Desenvolvimento Educacional e Diretores de Ensino e comentou sobre sua par cipação na

reunião sobre a Curricularização da Extensão, onde se associa tudo o que tem de muito bom na Ins tuição que é

justamente a prá ca da extensão dentro dos currículos. Falou que a ins tuição não é a pioneira na ação mas está

entre os cinco que quando entra em uma ação é para efe var e dar uma resposta para a sociedade e tudo isso só

acontece porque a equipe pedagógica e os Coordenadores de cursos estão envolvidos na causa fazendo a

diferença na sociedade. Professor Marcelo citou as próximas pautas da Reunião: Instrução Norma va 06 que é

uma minuta que a PROEn está trabalhando; A Instrução Norma va 07 que é a reformulação da Instrução

Norma va 04 que será apresentada pelo Professor Cleber. A Instrução Norma va 05 que já foi publicada, que

trata da questão dos direitos autorais que será apresentada pela Professora Sindynara; A Minuta da Biosegurança

que já está sendo finalizada; Biblioteca Virtual; As informações sobre as a vidades remotas da DAE, DIREN e

DEAD; As ações dos Novos Caminhos que teve alguns encaminhamentos no grupo do Colégio de Dirigentes; A

Residência Agrícola; PTA quadro fixo; Lei Complementar 173 que será apresentada pelo Pró-Reitor Luiz Gissoni;

Lab Maker com as definições de três propostas; Almoxarifado Virtual que será apresentada pelo Pró-Reitor

Honório e também a Portaria 13.623/2020 que Estabelece diretrizes para redimensionamento do quan ta vo de

Unidades Administra vas de Serviços Gerais - UASG, pelos órgãos e en dades da Administração Pública Federal

Direta, Autárquica e Fundacional. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Giovane que fez a

apresentação na Minuta da Instrução Norma va 06, Orientações complementares que subs tuem a Instrução

Norma va nº 02, de 01 de abril de2020 do IFSULDEMINAS. As Pró-reitorias de Ensino (PROEN), Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação (PPPI), e Extensão(PROEX), em conjunto com as Diretorias de Desenvolvimento

Educacional, Coordenadores de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e Coordenadores de Extensão dos Campi



trabalharam no documento que consiste basicamente no adiantamento de disciplinas do segundo semestre para

serem ministradas agora, prorrogação de disciplinas e suspensão de outras disciplinas algumas regras acadêmicas

e também o uso do SUAP. Sobre a Biblioteca Virtual Professor Giovane disse que o contrato com a “Minha

Biblioteca” venceu e em algumas negociações não foi possível a renovação, pois há uma exigência de pré cadastro

de usuários e somente os cadastrados terão acesso. No caso da Biblioteca Virtual “Pearson”esse pré cadastro não

precisa ser feito e o valor é bem menor. Foi feito um estudo técnico com as bibliotecárias sob a coordenação da

Diretora de Ensino, Márcia Machado e da Bibliotecária Rosimeire Ribeiro e elaborado um contrato para

atendimento da demanda de acesso atendendo a sugestão da equipe da Pró-Reitoria de Administração. Outro

ponto de pauta abordado pelo Professor Giovane foi com relação ao Grupo de Trabalho de Biosegurança, está

sendo elaborada uma minuta com uma orientação geral para a volta às a vidades presenciais quando isso for

permi do. E posteriormente será feito um GT no campus para a adaptação em cada unidade. Professor Giovane

falou também que a Diretoria de Educação a Distância com o apoio da Diretoria de Tecnologia da Informação

proporcionou uma capacitação para os docentes que contou com uma par cipação bem expressiva onde foram

ministradas metodologias de EaD. Na próxima semana acontecerá um seminário a pedido dos docentes no qual

será apresentado os casos exitosos durante a pandemia. Professor Giovane falou também da ação do Campus

Carmo de Minas sob a coordenação da Bibliotecária Natália que sugerida pela Rosimeire que fosse feita uma

Capacitação de alunos, professores e bibliotecários sobre Fontes de formação Técnica de Pesquisa onde a

par cipação tem sido expressiva. Professor Giovane falou também sobre a capacitação que está sendo executada

pelo Servidor Márcio Previtalli junto com os Pesquisadores Ins tucionais sobre a Plataforma Nilo Peçanha. Com

relação aos indicadores, Professor Marcelo disse que a Plataforma Nilo Peçanha tem sido referência para o

Tribunal de Contas da União (TCU). Professor Cléber apresentou a próxima pauta que tratou do Programa Novos

Caminhos e da Residência Agrícola. Falou que em uma agenda no Conselho Nacional das Ins tuições da Rede

Federal de Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica (Conif) o Secretário da Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (SETEC) disse que haveria a possibilidade de um TED para uma nova oferta de quem já

tivesse cursos na modalidade Educação a Distância (EaD) com Projetos Pedagógicos de Cursos e materiais prontos

e que dentro de onze dias já pudessem avançar com o início das aulas (isso foi em dezenove de abril), foi feito um

levantamento junto aos arquivos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e

verificou-se que os campi: Machado, Muzambinho, Inconfidentes e Três Corações eram os únicos que nham

ofertados esses cursos em EaD. Foram lançados os editais, feitas as contratações e os cursos veram vinte mil

inscritos, foi feita a seleção e iniciou-se a oferta pelos quatro campi no dia trinta de abril. No Início de maio a Setec

lançou uma nova chamada e agora não haveria a necessidade de ter ocorrido uma oferta prévia pois teria um mês

para a preparação de PPCs, materiais didá cos e início das aulas. A proposta foi repassada para as oito unidades

até a data do dia 26 de maio para que se pudesse ter as novas proposições dos cursos a serem ofertados no

mesmo contexto da oferta anterior (Pagamento de 4,50/hora/aluno, dentro de uma planilha para absorver todos

os custos com profissionais, materiais e tudo que envolve a oferta) e ainda como contrapar da dobrada do

Ins tuto ou seja tudo aquilo que receber de orçamento o mesmo quan ta vo será ofertado com esforço próprio.

Na primeira oferta aconteceram quatro mil vagas com o compromisso de oferta de oito mil que foi preenchido

com doze mil vagas já se pensando na evasão em torno de trinta por cento. Na proposta atual o limite também

será de quatro mil vagas. Foram recebidas as propostas dos campi e apresentados alguns critérios como focar nos

campi que ainda não nham ofertas anteriores, cursos mais teóricos, cursos sem sobreposições ou seja, cursos

diferentes entre as unidades. No próximo item de pauta o Professor Cléber expôs sobre o Programa Residência

Profissional Agrícola, falou que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) lançou uma portaria

que chegou por meio o Ministério da Educação. O programa tem caracterís cas similares ao PIBID mas com a

atuação profissional dos cursos agrícolas com o obje vo de qualificar os jovens estudantes de 15 a 29 anos recém

egressos dos cursos de Ciências Agrárias, de nível médio e superior, através de estágios ou por meio de

treinamento prá co orientado e supervisionado. Foi solicitado então que a Coordenação de Estágios fizesse um

levantamento de todos os cursos agrícolas da Ins tuição, somando 23 cursos que envolve também os cursos de

alimentos, gestão ambiental, médio agrícola e superiores de agronomia. Foi enviada uma portaria hoje com um

o cio para as unidades, trata-se dessa chamada que vai ser lançada junto com o Plano Safra na segunda feira, dia

primeiro de junho. O MAPA vai abrir uma chamada pública para adesão de parcerias ins tucionais que queiram

trabalhar nessa proposição com ofertas de bolsas. Próximo item de pauta o Pró-reitor Luiz Gissoni falou sobre o

PTA (Postos de Trabalho e Aprendizagem) que é um sistema dentro do SIGEPE para informar provisões de

provimento, aposentadorias, ampliação do quadro técnico e docente e disse que o preenchimento já foi feito e

aguarda análise do Ministério da Educação e compar lhou com os diretores as vagas que estão pendentes. Luiz



Gissoni passou para o próximo assunto que foi a Lei Complementar 173 e expôs os dois tópicos ligados

diretamente à Gestão de Pessoas que são a par r do ar go sé mo que versam sobre concursos, provimentos,

aumento com despesa de pessoal e a questão salarial. Luiz Gissoni falou que ainda não se tem certeza de tudo o

que essa Le i Complementar versa, porque foi publicada hoje, a discussão está sendo feita na rede com vários

entendimentos e comunicou que acionou o Ministério da Educação (MEC) e fará uma reunião na próxima semana.

Falou ainda que algumas ins tuições acionaram as procuradorias e o entendimento está bem diverso e com

muitas dúvidas. Com relação as progressões e promoções, enquanto não se ver certeza o que a lei versa, serão

suspensas e tudo o que já nha direito até a data de ontem, 27 de maio serão concluídas. Luiz Gissoni falou que

tem acompanhado tudo o que a rede tem comentado sobre isso e aguarda a reunião para formalizar para as

unidades. Professor Marcelo falou de sua preocupação com os indicadores dos cursos Lato sensu principalmente

os índices de retenção que estão elevados. Professor Marcelo passou a palavra para a Professora Sindynara que

expôs sobre o relatório do curso de Pós Graduação e agradeceu o apoio da Proen em especial ao servidor Márcio

Previtalli que trabalhou na plataforma SISTEC e a servidora Eunice que está assessorando a Coordenadoria Geral

de Pós Graduação que compilou todas as informações. O relatório será encaminhado aos campi para a construção

em conjunto de um documento para melhorar esses índices de evasão e retenção dentro da pós graduação. Falou

também sobre a Instrução Norma va 05/2020 que estabelece orientações sobre direitos autorais e direito de

imagem dos agentes públicos par cipantes dos programas emergenciais de Ensino Remoto nos Campi do

IFSULDEMINAS durante o período de pandemia de COVID-19. Agradeceu aos servidores que colaboraram na

elaboração do documento e disse que todas as questões que vierem dos campi com dúvidas e sugestões a PPPI

junto a Proen farão essa ponte com a Procuradoria para que se possa estar respaldado nas respostas. A Instrução

Norma va 06/2020 (Orientações complementares que subs tuem a Instrução Norma va nº 02, de 01 de abril de

2020 do IFSULDEMINAS). Trata das a vidades de Pesquisa, a vidades de qualificação e defesa de Pós-Graduação,

a vidades de defesa de Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação e as a vidades de Extensão. Professora

Sindynara falou que as alterações pontuais foram com relação ao ar go dez e o ar go cinquenta e um que fala

sobre a possibilidade de fomentos de projetos durante o período de pandemia com as devidas análises e

autorizações dos coordenadores de pesquisa e extensão alinhada com a direção geral do campus. A parte de

estágio foi re rada da IN 06/2020 pois a PROEX está elaborando um Instrução Norma va específica para o

estágio. Professora Sindynara falou também sobre o Lab IF Maker, trata-se do edital 035/2020 que é uma

chamada com vinte e cinco milhões para fomentar esses laboratórios de proto pagem, o edital é dividido em

duas fases com quinze milhões na primeira e dez milhões na segunda com alguns critérios para a seleção.

Segundo a Professora Sindynara já foram discu dos com os campi o edital e ficaram algumas dúvidas nas

unidades que já tem os espaços e na reunião com a com a SETEC, a resposta foi que a unidade pode enviar a

proposta. Falou ainda que precisa ser deliberado três unidades para que o Gabinete envie um projeto com três

propostas e com uma indicação de proposta prioritária. Sindynara falou que, pensando em atender os oito campi

tem uma proposta para começar a conversar sobre ter um IF Maker móvel, desenhando esse laboratório em um

caminhão e ele ficaria na Reitoria com o demandante do projeto o Campus Pouso Alegre além de um cronograma

de agendamento para atender os oito campi. O prazo para o envio da proposta é até o dia 19 de junho e o

atendimento é para os oito campi. Ficou deliberado que uma das propostas seria o IF Maker Móvel sendo

montado no caminhão ins tucional, sendo a prioritária para o IFSULDEMINAS. Professor Marcelo sugeriu como

encaminhamento que seja feita uma seleção entre as unidades levando em conta os indicadores da Plataforma

Nilo Peçanha 2020. Professor Marcelo falou que tendo em vista o surgimento de casos de sobre o Protocolo para

atendimento dos casos de COVID-19 no IFSULDEMINAS, disse que o protocolo está sendo formulado e será

encaminhado às unidades para adequação de acordo com a realidade de cada campi. Passando para as pautas da

PROAD o Pró-Reitor Honório tratou da Portaria Nº 13.623 de 10 de dezembro de 2019 que Estabelece as diretrizes

para dimensionamento do quan ta vo de Unidades Administra vas de Serviços Gerais - UASG, pelos órgãos e

en dades da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional). Honório apresentou o Plano de

Centralização de Contratações Públicas, um documento elaborado em atendimento à Portaria 13.623/2019, da

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia. O redimensionamento será feito em duas etapas, sendo a

primeira com o redimensionando das UASG dos campi mais novos (Campus Poços de Caldas , Campus Passos e

Campus Pouso Alegre), e a segunda etapa a com redimensionamento das UASG dos campi oriundos das escolas

agrotécnicas (Campus Muzambinho, Campus Machado e Campus Inconfidentes), e apresentou o que muda com a

centralização das contratações: No IFSULDEMINAS somente a UASG da Reitoria (158137) permanecerá a va para

realizar as contratações públicas de todas as unidades gestoras – UG (Reitoria e Campi) e dos campi avançados

(no final da portaria). O Plano Anual de contratações (PAC), sistema PGC, será único e elaborado por uma



comissão de planejamento ins tucional composta por representantes de cada unidade da ins tuição; A

homologação e adjudicação das contratações passa a ser responsabilidade do Ordenador de Despesas da Reitoria;

Todas as contratações serão coordenadas pela equipe da Coordenação-geral de Contratações Públicas da Reitoria,

mas a execução dos trabalhos serão distribuídos entre as equipes de contratação das Unidades Gestoras; Os

processos licitatórios serão o mizados, porém o grupo de itens divididos por unidades, para não prejudicar a

entrega de materiais e o atendimento dos serviços, a exemplo que já são realizados dessa forma na ins tuição.

Honório citou os pontos que precisam ser pacificados, falou que a portaria não oferece opção e o prazo de

atendimento até o dia 24 de junho, tentando gerar o menor transtorno possível principalmente na vida das

pessoas. A Matriz da unidade gerada deve ser da unidade como sempre; obrigatoriamente a reitoria deve ser

responsável pela conformidade. Honório apresentou também o que não muda com a centralização das unidades:

As unidades gestoras – UGs não serão redimensionadas; Não haverá deslocamento de servidores dos campi para

a reitoria; A Proposta Orçamentária Anual – PLOA permanecerá descentralizada, tendo os Diretores Gerais total

autonomia para planejar e executar o orçamento de sua unidade; A autonomia administra va, patrimonial e

financeira de cada unidade não sofrerá nenhuma alteração, uma vez que as Unidades Gestoras – UGs

permanecerão sem funcionamento. Honório disse ainda que haverá uma reunião para alinhamento da proposta

que será enviada na próxima reunião do Colégio de Dirigentes e posteriormente enviado ao Ministério da

Economia em 17 de junho. Próximo item de pauta , Honório apresentou o Almoxarifado Virtual que possibilitará

compras online por meio de uma base de dados. A plataforma possibilita o gerenciamento e fornecimento de

materiais de consumo. Honório falou que ideia vem sendo desenvolvidas desde 2019. A plataforma ficará

disponível para todos os setores da Reitoria e dos campi com cerca de 1.500 itens cadastrados, distribuídos entre

expediente, limpeza, copa, cozinha, alimentos, EPIs, materiais de manutenção, ferramentas, ar gos espor vos,

entre outros. Honório explicou o funcionamento da plataforma com o modelo desenvolvido pela empresa que

venceu o processo licitatório. Havendo necessidade de algum produto que não conste na plataforma, esse poderá

ser solicitado para a inclusão posteriormente. Itens personalizados também poderão ser inseridos , o que facilitará

nos eventos ins tucionais. Após a apresentação colocou à disposição para esclarecer as possíveis dúvidas.

Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Honório, a equipe da PROAD e aos DAPs. Terminada a pauta, o Reitor

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

Dirigentes às dezessete horas e trinta e quatro minutos. Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente Ata

que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre, vinte e oito de maio de dois mil e vinte.
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