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Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, por Webconferência sob a presidência do

reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a nonagésima nona reunião do Colégio de Dirigentes, com a par cipação

virtual de: Carlos Henrique Rodrigues Reinato, 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, Thiago Caproni Tavares e Wagner Roberto Pereira.  A pauta da reunião foi

enviada por e-mail sendo: 1. Informes do Reitor – Ciência no relatório de acompanhamento da Lei de Acesso à Informação

(LAI). 2. Pró-Reitoria de Administração; Informes. 3. Diretoria de Desenvolvimento Ins tucional; Relatório de gestão Plano

Diretor. 4. Pró-Reitoria de Ensino: Assistência estudan l; Ves bular 2021/1; Programa 02 – ensino remoto; Programa 03 –

apoio às inicia vas acadêmicas durante a pandemia; Projeto: Apoio aos estudantes da Rede Pública de Ensino. 5. Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas; O cio 36/2020 – Convite – Reunião com a PROGEP; 6. Pró-Reitoria de Extensão; Seguro

placas fotovoltaicas; Programa IF mais empreendedor; Próxima oferta Novos Caminhos. 7.Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação; Aceleração de Startups; Treinamento de Empresas Juniores. 8. Diretoria de Tecnologia da

Informação; Transformação digital durante a pandemia; Projeto alunos conectados (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa -

RNP); Acompanhamento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O reitor Marcelo Bregagnoli agradeceu a par cipação

de todos e comentou que esta é a 12ª reunião do colégio de dirigentes em formato via web, o que demonstra o

comprome mento e seriedade neste momento durante a pandemia, e avaliou que este modelo de reunião tem se

mostrado eficiente. O reitor comentou sobre a ação encabeçada pela servidora Cássia Mara Ribeiro de Paiva, chefe de

Gabinete, referente à Lei de Acesso à Informação – LAI. Cássia se dispôs a atuar na questão da LAI com auxílio do Gabriel

Maduro na criação de um link de Governança do IFSULDEMINAS o que é um avanço na questão da LAI na ins tuição.

Marcelo Bregagnoli pediu à Cássia para compar lhar o link da Governança no Site Ins tucional e uma foto de como

ficaram estruturadas as informações. Ele reforçou a importância do Ins tuto estar demonstrando os dados de

Governança e comentou que existe uma grande chance de que, no período pós pandemia, seja feita uma auditoria

principalmente na questão de trabalho do servidor, questão da responsabilização. Marcelo alertou que é necessário

sempre tomar cuidado por conta da questão da responsabilização e solicitou novamente às unidades que tenham

bastante cuidado e zelo principalmente em relação ao regime de trabalho dos servidores. O Reitor comentou que deverá

ocorrer uma reunião do Conselho Superior no final do mês de setembro ou início de outubro para que sejam

apresentados os calendários acadêmicos dos campi. Marcelo Bregagnoli, também informou que a Secretaria de Educação

Profissional e Tecnológica (SETEC) firmou 2 mil vagas para oferta de cursos FIC na área de Turismo e que o IFSULDEMINAS

vai tentar novas vagas junto ao Ministério do Turismo. Este vai ser um Projeto Piloto para oferta de curso na área de

Turismo no país, o que gera boa visibilidade e oportunidades para o Ins tuto, assim como ação IF MAIS Empreendedor



que apoiará 33 empresas e será apresentada como pauta da PPPI.  O reitor comentou que foi definida a ação do

IFSULDEMINAS de capacitação de 60 mil docentes do estado de Minas Gerais e que maiores detalhes serão apresentados

futuramente. Ele falou também sobre o Projeto de Apoio ao Ensino. Disse que já foi lançado na forma de Programa o valor

de R$ 750.000,00 com três faixas de valores determinadas para as unidades, conforme divisão: R$ 120.000,00 para os

campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho, R$ 90.000,00 para os campi Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre e R$

60.000,00 para os Campi Avançados Carmo de Minas e Três Corações.  Ele explicou que no caso de algum campus não

conseguir efe var o valor total será feito o remanejamento entre as unidades, porém acredita que todos irão efe var o

valor uma vez que esta é uma ação posi va que proporciona bolsas importantes que certamente vai ajudar na questão da

recomposição de renda dos estudantes.O reitor comentou que foi ques onado pelo diretor Luiz Flávio sobre os valores

que poderão ser destinados para sustentabilidade, e combinou manter a regra do ano passado: os campi devem deixar os

projetos encaminhados para que ao final do ano, caso haja sobra orçamentária, possa ser empenhado o valor para ações

sustentáveis, porém, pediu prioridade nas ações de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Captação de água (IFPluvial).

Marcelo avaliou a influência do Coronavírus nas Emendas Parlamentares para o 2021 e sugeriu que os próximos projetos

sejam desenvolvidos de forma compar lhados com viés na área de saúde (exemplo na área de enfermagem, saúde

cole va, qualidade de vida), uma vez que a saúde tem sido prioridade no cenário atual. Dando prosseguimento, o reitor

comentou que em reunião com o Lindolfo (Diretor da Diretoria Assuntos Estudan s), Miryan Vieira Alves e o Giovane da

Silva (Pró-Reitor de Ensino) discu ram a questão das COPESES (Comissão Permanente de Processo Sele vo) serem

formadas basicamente por servidores técnicos administra vos da área de secretaria, tendo baixíssima par cipação dos

docentes, o que pode ser um problema pois a COPESE adquire um perfil muito administra vo. Dito isso, o reitor pediu aos

Diretores que avaliem a composição das COPESES de suas unidades e es mule a par cipação de docentes na comissão.

Marcelo Bregagnoli comentou brevemente que houve redução de 20% de orçamento de custeio para 2021, porém

excluído o valor do auxílio estudan l, assunto a ser abordado na pauta da Pró-reitoria de Administração. Ele comentou

que alguns ins tutos veram redução de capital de 90%. Antes de dar prosseguimento aos assuntos da pauta, o reitor

abriu espaço para manifestação dos membros do Colégio. O Diretor-Geral do Campus Passos, professor João Paulo Toledo

ques onou se o calendário que será apresentado no Consup é o calendário do ano de 2021 ou o calendário 2020 que vai

até 19 de março. O reitor respondeu que é o calendário ajustado até 19 de março e que acredita que até o início de

setembro os campi já tenham definido o calendário. João Paulo comentou que não sabe se será possível para o Campus

Passos definir o calendário no início do mês de setembro, uma vez que o fechamento do primeiro semestre está

agendado para o dia 11 de setembro e depois dessa data é que será iniciada a programação do calendário do segundo

semestre, assim ele deve ficar pronto apenas no final no mês de setembro. O reitor comentou então da possibilidade de

fazer uma reunião do consup no final de agosto para poder apresentar o Relatório de Gestão e depois fazer uma reunião

do Conselho Superior para apresentação dos calendários, no final de setembro ou até meados do mês de outubro.

Marcelo Bregagnoli reforçou que a questão do calendário acadêmico, no cenário atual, é mais relacionado a carga horária

do que dias le vos. O Pró-Reitor Giovane chamou a atenção que o calendário é uma questão mais protocolar e que de

acordo com as informações ob das alguns campi conseguem finalizar o calendário logo, outros estão pedindo até o dia e

o Campus Passos está pedindo a par r do dia 19 de setembro. Giovane da Silva chamou a atenção para o fato que, mais

importante que a apresentação dos calendários, os campi estão organizando uma discussão do Programa 02, programa

esse que dá autonomia para os campi fazerem as adaptações, adaptações não como um ato da gestão em si, mas uma

adaptação que envolve a par cipação dos docentes. Giovane opinou que uma possível ação será o agendamento da

reunião do Conselho Superior para meados do mês de outubro. Gabriel Maduro, Diretor de Tecnologia da Informação,

pediu a palavra. Ele relatou que estava em contato com a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) sobre o Programa Alunos

Conectados (programa que tem por finalidade entregar internet para os alunos) e que precisa dar um retorno o mais

breve possível. Gabriel explicou que embora o IFSULDEMINAS tenha um programa interno para fornecer acesso à internet

aos estudantes, está havendo uma mobilização nacional para ofertar acesso à internet para estudantes do país inteiro.

Ele informou que foi lançada uma primeira chamada e apenas a operadora Algar par cipou, e que a empresa tem



cobertura 4G apenas nas cidades de Pouso Alegre e Poços de Caldas. No caso, a Algar vai disponibilizar chip com plano de

dados de 20Gb ao mês, que é uma quan dade maior do que o IFSULDEMINAS está oferecendo ao aluno. O colégio de

dirigentes precisa decidir se vai ser realizada a adesão agora ou não. Gabriel ponderou que alguns riscos desse processo

são  o processo troca de chip e a a vação dos chip pelo aluno e também o fato da cobertura não ser bem conhecida.

Ponderou também que, por outro lado, se funcionar bem, a disponibilidade de internet é maior da que ofertamos

atualmente para os nossos alunos o que torna mais interessante a adesão,  além de que os chips serão fornecidos pelo

MEC. Outro ponto que o Colégio de Dirigentes deve analisar é se o IFSULDEMINAS vai entrar na primeira oferta ou

aguardar a segunda chamada com  a entrada de outras operadoras. Gabriel Maduro informou que, em caso de adoção do

programa, é necessário que o campus preencha uma planilha (que ele encaminhou para os Diretores) com os dados dos

alunos que u lizarão os chips, fornecendo nome completo do aluno, CPF do aluno, CPF do tular do chip, número do

celular, CEP da residência (local onde será u lizado a internet) e que a planilha deverá ser subme dos à RNP. Caso a

unidade queira con nuar com o programa do IFSULDEMINAS ela tem essa autonomia, porém para que isso ocorra ela

deve jus ficar sua escolha por o cio, tendo por base a situação de cobertura de sinal e demais riscos envolvidos. O

colégio de dirigentes decidiu que o IFSULDEMINAS irá esperar a segunda chamada do programa com a entrada de outras

operadoras devido a questão da disponibilidade da internet 4G. Encerrado o item, o reitor passou a palavra para o Pró-

Reitor de Administração, Honório José de Morais Neto, que comentou que recebeu a matriz no dia anterior, e que foram

feitas todas as conferências, notou-se uma falha na fonte 250 que cabe a arrecadação do ves bular e que os valores já

estavam sendo divididos para as unidades. Honório comentou que a matriz novamente não foi rodada mas alguns pontos

foram observados. A SETEC dividiu o “bolo” da Assistências estudan l em 75% na regra an ga e 25% considerando os

dados de vulnerabilidade da PNP e que a tendência é de aumentar essa porcentagem. Ele reforçou que houve corte de

verba des nada ao MEC e que o corte maior foi em custeio (aproximadamente -22%) e inves mento (cerca de -72% para

o IFSULDEMINAS), e que as forças foram des nadas a não diminuir o valor para assistência estudan l que ficou com

perda de -3,33% no geral. Honório compar lhou uma planilha com a Matriz 2021 e explicou a divisão. A planilha

evidenciou o corte no orçamento do IFSULDEMINAS que foi de aproximadamente 10 milhões de reais. Encerrada a pauta

da PROAD, o reitor passou a palavra para o pró-reitor de ensino, Giovane José da Silva. O professor Giovane iniciou sua

fala com a observação de que a SETEC tem indicado que o caminho que os ins tutos devem seguir é do ensino técnico

subsequente e EJA (Educação de Jovens Adultos). Dando início a pauta,  ele abriu espaço para os diretores apresentar

dúvidas e observações sobre o Programa 02 – ensino remoto. Os diretores manifestaram que até o momento está tudo

certo, tem acontecido debate nas unidades e que aguardam o retorno das aulas para o início das ações. Giovane ressaltou

que tanto os DDEs como os Diretores têm feito inúmeras reuniões e que tem percebido que a situação está mais

tranquila, e agradeceu toda a parceria e comprome mento dos DDEs para a execução do programa. Em relação ao

Programa 03 que tem por obje vo dar apoio às inicia vas acadêmicas durante a pandemia, ele explicou que esse apoio

ocorre em forma de programa e não de edital porque edital tem prazo de validade. O programa deve ser apresentado ao

Conselho Superior para ser efe vado como um programa atemporal de apoio ao ensino. Neste programa os campi terão

autonomia para lançar os editais seguindo os critérios de classificação. Como já foi dito pelo reitor no início da reunião, o

programa conta com o valor de R$ 750.000,00 que serão descentralizados aos campi para apoiar ações pedagógicas

durante a pandemia: tutoria, monitoria e diversos projetos que a cria vidade dos colegiados apresentaram. Os campi

terão autonomia para fazer o edital e o processo de seleção, sendo necessário que a aprovação do projeto conste em ata.

O obje vo  é dar um apoio às a vidades remotas e auxiliar o aluno na recomposição de renda.  Sobre o Programa, o

Diretor de Assuntos Estudan s, Lindolfo Ribeiro da Silva Junior explicou que foi estabelecido um limite de R$ 8,00/hora,

com limite máximo de 20 horas e que caberá a cada unidade determinar a carga horária que o estudante  deve cumprir..

O valor que será des nado o valor des nado para cada campus será – R$ 120.000,00 para os campi Machado,

Muzambinho e Inconfidentes, R$90.000,00 para os campi Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre e R$ 60.000,00 para os

Campi Avançados Carmo de Minas e Três Corações. O pró-reitor Giovane afirmou que o programa já está disponível para

início imediato e Lindolfo reforçou a necessidade de respeitar os critérios mínimos para disponibilização do apoio



estudan l. Referente ao Ves bular 2021/1, Giovane retornou a questão da COPESE, fazendo o pedido para atualizar a

composição da Comissão com a par cipação de mais docentes. Giovane comentou que é necessário ter uma visão

diferente em relação ao processo sele vo pois está havendo muita concorrência por parte das faculdades privadas que

estão ofertando cada vez mais descontos e bolsas aos estudantes. Com relação ao ves bular do integrado, ele informou

que ainda não tem data definida e não é se sabe se será possível aglomerar estudantes. Ele comentou que a COPESE

chegou a sugerir sorteio e também a análise de currículo. O estado não está lançando a análise do 9º ano e do 3º ano,

porém essa é uma possibilidade a ser analisada. Giovane comentou que a média de inscritos no integrado é em torno de 4

mil candidatos. Entre o ensino superior e o integrado a prioridade é fazer o ves bular sico para os cursos integrados e

adotar o ENEM/SISU para os cursos superiores. Embora não seja o processo ideal, é uma ideia coerente no momento. 

Desde já no planejamento do calendário do programa 02 é importante adotar que os ingressantes do integrado dará

início no mês de abril. Giovane comentou de uma terceira proposta para a realização do ves bular: existe uma empresa

com interesse em fazer um ves bular online, com toda  questão de segurança. Ele opinou que a realização do ves bular

online poderia ser levado como um projeto piloto. A ideia  inicial é realizar o ves bular online para o curso de pedagogia

EAD (Muzambinho), se o diretor Renato concordar. Assim, as três propostas apresentadas foram: Ves bular sico para os

ingressantes dos cursos integrados, com o ingresso dos alunos ocorrendo no mês de abril, não em fevereiro como é de

costume O ingresso no ensino Superior deve ocorrer por meio do SISU/ENEM com entrada em março/abril. Projeto piloto

de ves bular online em pedagogia EaD. Giovane comentou que existe um documento que está sendo criado pela rede,

chamado DAP – Documento de Reconhecimento Acadêmico Parcial que funciona da seguinte forma: se o estudante fez

75% do estágio e obedece aos 75% de frequência as ins tuições, mediante às secretarias, emitem um DAP, o que permite

ao estudante se matricular em uma universidade ou faculdade se ele passar no ENEM ou ves bular integrado. Ele alertou

porém que não há garan a de que o aluno irá concluir o ensino, o risco é da ins tuição que o recebe. Giovane comentou

que o IFSULDEMINAS é emissor de DAPs e que a proposta apresentada agora é que o IFSULDEMINAS também receba

DAPS. Assim, se for aprovada a proposta, será possível matricular estudantes nos cursos do integrado e superior que não

concluíram o ensino médio e o ensino fundamental mas que apresentam a promessa de conclusão. O Colégio de

dirigentes optou por, no caso dos cursos do Subsequente, manter os sorteios. Em relação ao ves bular online, o diretor

geral do Campus Inconfidentes, professor Luiz Flávio, demonstrou preocupação em relação aos alunos dos campi terem

perfil bastante diferente do perfil dos alunos de pedagogia, e levantou também a questão do custo para aplicação do

ves bular online. O diretor geral do Campus Machado, professor Carlos Henrique sugeriu que seja realizado um ves bular

no modelo an go, seguido protocolos rigorosos de segurança uma vez que já temos o espaço sico para a realização do

ves bular e então analisar o valor do ves bular para os cursos presenciais e comparar com o ves bular online que será

implantado (projeto piloto) para o curso de pedagogia EaD. O reitor completou dizendo que seria interessante fazer

parcerias para aplicar o ves bular em polos de rede bem estruturados onde o IFSULDEMINAS tem parceria, como Santa

Rita, São Sebas ão do Paraíso, Campo do Meio e tantos outros e com isso seria possível manter o distanciamento dos

alunos candidatos. Luiz Flávio sugeriu a aplicação do ves bular do IFSULDEMINAS no Estado de São Paulo, o que o Reitor

acredita ser viável em cidades ao entorno do sul do Estado de Minas Gerais. Esse assunto será analisado para posterior

discussão com o estado de São Paulo. A proposição definida é desenvolver o projeto piloto de ves bular EaD para o curso

de pedagogia, que servirá como estudo para posterior aplicação, ao mesmo tempo que desenvolve um ves bular

presencial seguindo todas as medidas de segurança usando os polos do IFSULDEMINAS e algumas localidades no estado

de São Paulo. A professora Mariana Felice  ques onou como ocorreria com o ves bular do campus Pouso Alegre, visto

que é o ves bular que mais tem candidato. O reitor reforçou que seria feito com base em parcerias para diluir os

candidatos em mais espaços. O professor João Olympio opinou que será muito interessante analisar o ves bular EaD do

curso de pedagogia, e avaliou posi vo o leque de possibilidades para a realização do processo sele vo frente a uma

realidade que não possibilita uma situação ideal. Outro ponto da pauta é um projeto de apoio ao estudante da rede

pública de ensino que tem por obje vo auxiliar os estudantes que estão em ensino remoto  e um projeto em parceria

com a Secretaria de Estado para capacitar os professores para o ensino remoto. São 2 projetos com escopo diferentes:



um com professores e outro com estudantes. A reitoria do IFSULDEMINAS assumiu a responsabilidade de capacitar os

professores via EaD ofertando uma capacitação rápida de 20 horas. Porém, o projeto e apoio aos estudantes é inviável

para a Reitoria assumir no momento, então, dada a questão da própria missão de selar a parceria com a rede pública,

Giovane sugeriu que os campi direcione esforços para criar cursinho para alunos do 9º preparatório para o ves bular do

IFSULDEMINAS do integrado e cursinho para os alunos do 3º ano com foco nos ves bulares. O cursinho será uma ação de

apoio aos estudantes e que, indiretamente, servirá de propaganda para o IFSULDEMINAS. A sugestão é que os campi

assumam a ação junto à Secretaria de Estado. O reitor abriu espaço para essa ação junto à Secretaria de Estado de

Educação (SEE) e o Estado está susce vel às ações e agora precisa da par cipação das unidades. A PROEN se dispôs a

ajudar a criar o programa, e a reitoria irá custear a ação. O diretor Carlos Henrique comentou que o Campus Machado fez

um convênio com a secretaria de Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha e ofertou ofertado 3 cursos de capacitação

para mais de 7 mil docentes da secretaria da educação, comentou também que o Campus Machado ofertou um curso Pré-

Enem para alunos do 3º ano. O reitor afirmou que a ideia é estender o programa do cursinho para mais estudantes, e

para isso será necessário que cada unidade assuma sua regional. O reitor comentou que a reunião de hoje foi para

apresentar a proposta aos Diretores Gerais e que a proposta deve ser avaliada ao longo da semana e discutida novamente

na próxima reunião do colégio de dirigentes. Giovane explicou que a proposta é que cada campus faça a ar culação com

as escolas de sua região. Ele sugeriu que os campi pensem na possibilidade de criar um cursinho colabora vo, por

exemplo, para o qual cada professor de matemá ca do IFSULDEMINAS se responsabilizaria por um conteúdo da área e

assim seria possível abordar todo o conteúdo de forma colabora va. O diretor Luiz Flávio pediu um ementário mínimo de

cada disciplina para poder alinhar com os docentes do campus Inconfidentes para  viabilizar a oferta dos cursinhos.

Giovane garan u que a PROEN enviará a ementa baseada no ves bular integrado do IFSULDEMINAS e ENEM. O Diretor

Thiago Caproni pediu a palavra e comentou sobre a questão da capacitação. Ele disse que a Autarquia Municipal da

Educação e a Secretaria Municipal procurou o Campus Poços de Caldas no semestre passado para que o campus pudesse

ofertar alguns cursos FIC. Thiago comentou que na época estava começando a discussão do Novos Caminhos e ele

procurou o Cleiton para conversar sobre a possibilidade de incluir o curso no programa mas que o formato dos cursos que

o Campus Poços de Caldas queria ofertar não estavam no catálogo. O Campus Poços de Caldas construiu o curso mas não

sabia ar culação que estava sendo feita. Ele afirmou que os professores do Campus também pediu capacitação e que

direção estava trabalhando para abrir algumas vagas de capacitação para os docentes, já havia montado um PPC de curso

para atender essa demanda interna e estava para iniciar o curso, quando então o Cleiton comentou que talvez fosse mais

interessante fazer um alinhamento porque o Ins tuto estava ofertando uma capacitação em parceria com o Governo de

Estado. Thiago comentou que o curso seria para atender uma demanda dos docentes do Campus Poços de Caldas e

ques onou se seria viável ou se causaria algum conflito uma vez que tem uma capacitação de âmbito nacional sendo

ofertada pelo IFSULDEMINAS. O Reitor Marcelo explicou que enquanto estava sendo feita a parceria com o Estado a

reitoria não comunicou aos campi pois não era certeza, foi comunicado apenas quando havia sido efe vada a parceria. Os

cursos de capacitação que serão ofertados são os cursos ofertados pelo DEaD para os docentes do Ins tuto mas de modo

ampliado, o mizado. O reitor ainda afirmou que se existe uma demanda pontual do Campus Poços de Caldas, o Campus

deve ofertar sem que haja qualquer interferência por se tratar de demanda local. Marcelo Bregagnoli explicou que em

relação as novos caminhos ocorreu uma descompasso na fala inicial porque o Cleiton não sabia da ação ins tucional. Se a

gente oferta um curso de forma expandida em parceria e uma das unidades lança outro curso com o mesmo foco isso

gera concorrência, porém se tratando de uma oferta para atender a demanda local não há impedimentos. Thiago Caproni

comentou que a princípio o curso seria oferecido com menos vagas e que em conversa com o Cleiton surgiu a

possibilidade de tutores para o curso o que possibilitaria um aumento da quan dade de vagas. O Diretor do Campus

Poços de Caldas explicou que está apresentando o ocorrido apenas para não gerar um mal entendido como se o Campus

Poços de Caldas es vesse criando sobreposição ao curso do Ins tuto e Estado de Minas Gerais. O reitor avaliou que

houve equívoco quando foi conversado a possibilidade de contratação de tutores, uma vez que esse assunto deve ser de

conhecimento da reitoria, ainda mais quando é relacionado a cursos fora da proposta do programa e precisa de



jus fica va do Reitor para o TED. Marcelo Bregagnoli reforçou que demandas locais con nua do mesmo jeito, os campi

devem avaliar a demanda e tem autonomia para atendê-las. Dando prosseguimento, Giovane retomou a palavra e

reiterou que a oferta dos cursinhos vai possibilitar a  aproximação com o Estado de Minas Gerais, aproximação com as

escolas e alunos da rede pública  o vai contribuir para o fortalecimento do ves bular do Ins tuto. Encerrada a pauta da

PROEN, foi dada a palavra para o Diretor de Desenvolvimento Ins tucional, Luciano Pereira Carvalho, que iniciou sua fala

informando que o Relatório de Gestão está pra camente pronto, que faltam apenas alguns detalhes de formatação que

estão sendo feitos pelo setor de Assessoria de Comunicação - ASCOM. O relatório de gestão deve ser apresentado para o

Colégio de Dirigentes, que também assumiu a função de Comitê de Risco e Governança e precisa aprovar o documento

antes do relatório ser ao TCU. O Relatório de Gestão também deve ser apresentado na próxima reunião do Conselho

Superior. Sobre o Plano Diretor, Luciano explicou que em 2017 foi emi do portaria pedindo ampliação do prazo para

execução e o prazo já venceu. Ele afirmou que o Plano Diretor será retomado este ano e deverá ser desenvolvido após a

criação dos PDI dos campi, que é o documento base para a criação do Plano Diretor. Ele afirmou que a coordenadoria de

planejamento vai voltar os esforços para auxiliar a criação dos PDI dos campi e que o servidor Gustavo Victor vai entrar

em contato com os DAP’s e DDE’s para, individualmente, dar as orientações necessárias e ajustar os prazos de entrega.

Luiz Ricardo Gissoni tomou a palavra para apresentar a pauta da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Luiz Gissoni pediu

apoio aos diretores em relação e divulgar e par cipar da Reunião com a PROGEP que vai abordar vários assuntos

importantes que norteiam a questão de gestão de pessoal. O Pró-reitor de Extensão, professor Cleber Ávila Barbosa,

tomou a palavra e apresentou um ques onamento do Marco Aurélio referente às placas fotovoltaicas em caso de

intempéries climá cas e todo o inves mento feito em torno deste modelo de geração de energia. O Marco Aurélio

informou que a Porto Seguro e outras ins tuições têm desenvolvido seguros para placas fotovoltaicas e pediu um espaço

na agenda para apresentar a proposta. Cleber informou que combinou com ele que apresentaria o pedido à gestão , o

que o Honório sugeriu que fosse realizado o levantamento contratual das placas fotovoltaicas e que fosse verificado com

o Engenheiro Elétrico, Pedro Henrique Mendonca dos Santos, o que está garan do pelo contrato. Luciano Carvalho

complementou dizendo que o engenheiro, fez uma análise da proposta e evidenciou que as placas têm uma garan a mas

que não cobre intempéries climá cas, roubos e vandalismo. Diante disso, eles acreditam ser interessante analisar a

proposta de orçamento para realizar o seguro. Ficou acordado que o Marco Aurélio vai apresentar a proposta sem

compromisso para que possa ser avaliado o custo. O pró-reitor Cleber comentou sobre o Programa Mais Empreendedor.

Ele disse que, dentro da perspec va da pandemia, o reitor demandou duas inicia vas que são: Apoio ao auxílio estudan l

(pauta já apresentada pelo Lindolfo) e Auxílio a Pequenos Empresários. Ele informou que está em fase de conclusão da

proposta e que é esperado que nesta semana seja liberado um TED, de ação conjunta das Pró-Reitorias de Extensão e

Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, para selecionar 33 empresas para bolsas capacitação por meio de

edital do programa. A Pró-Reitora Sindynara Ferreira solicitou a palavra para complementar a fala do Professor Cleber.

Sindynara explicou que o Programa IF Mais Empreendedor tem o obje vo de oferecer um espaço de aprendizado

significa vo para os alunos, que receberão bolsas (DAE) e terão um ou dois professores orientadores nesse processo de

consultoria. A metodologia prevê que em consonância com a abertura do edital, 3 lives que serão oferecidas com a

par cipação das associações comerciais e en dades representa vas dos setores produ vos, empresas, professores,

técnicos administra vos e alunos. Desta maneira, será aberto um espaço de aproximação entre o Ins tuto e os Arranjos

Produ vos Locais, pois o obje vo do edital é oferecer consultoria técnica e em duas áreas (marketing digital e

remodelagem de negócio) - importantes nesse momento de crise, para micro e pequenos empreendedores, bem como

empreendedores individuais. O Sebrae e Banco do Brasil estão também como parceiros neste programa. Na próxima

semana o edital será aberto e as lives já estão agendadas para os dias 13/08 com a temá ca sobre o novo normal, 18/08

abordando sobre marke ng digital e inovação e 20/08 relatando sobre a aproximação do IF com os setores e empresas.

Dando prosseguimento o professor Cleber Ávila falou que a SETEC está trabalhando com a finalização da úl ma etapa do

programa Novos Caminhos que foi a edição 1 e 2. Ele comentou que o reitor havia entrado em contato com o Ministério

do Turismo para propor ações e que nesta semana o IFSULDEMINAS recebeu a demanda de oferta de 13 cursos e que o



reitor conseguiu com o Ariosto, secretário da SETEC, a liberação de um terceiro TED para atender a terceira edição do

Programa Novos Caminhos. Está planejado para finalizar a oferta da primeira edição no dia 20 de agosto e finalizar a

segunda edição no dia 20 de outubro. A proposta é que, tão logo termine a primeira oferta, se inicie a terceira oferta dos

Novos Caminhos de forma a ter condição do programa encerrar ainda em dezembro/2020. Cleber explicou que foi

liberada a quan dade de 2 mil vagas, garantidas pela SETEC e que o reitor está tentando negociar mais 2 mil vagas com o

Ministério do Turismo. Se não conseguir as 2 mil vagas com o Ministério do Turismo, deve ocorrer uma tenta va de

renegociação dos valores que sobraram da primeira e segunda edição para que possam ser ofertadas mais vagas. Cleber

comentou do sucesso dos cursos FIC ofertados pelo IFSULDEMINAS que tem ob do cada vez mais visibilidade e citou,

como exemplo, a oferta do curso de espanhol que abriu as inscrições para mil vagas e já tem, em três dias, três mil e

seiscentos inscritos. O reitor Marcelo comentou sobre a boa visibilidade do Ins tuto que é resultado de um conjunto de

ações, é o ensino remoto, FIC, questão administra va da ins tuição de modo geral e outras e explicou que o Camilo,

Diretor do setor de Assessoria da Comunicação - ASCOM não está presente na reunião de hoje porque está trabalhando

em uma revisão de texto, à pedido do reitor, que vai ser subme do a um concurso e traz dados evidenciando o tanto que

a Ins tuição avançou, a quan dade de links acessados. Ele afirmou que nunca vemos tantos acessos no site ins tucional

como agora. Isso cria a possibilidade de ampliar a forma de atuação e pode ser um ponto favorável para obter recursos

extra orçamentários. Cleber também comentou das avaliações feitas pelos estudantes com 90% de bom e ó mo na

avaliação dos FICs. Cleber elogiou a atuação do Cleyton e equipe de coordenação em frente aos FIC e que a boa avaliação

do curso contribuiu para a liberação de novas vagas para ofertas de cursos. Encerrada a pauta da PROEX, a palavra foi

dada para a Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professora Sindynara Ferreira que iniciou apresentando

sobre a Aceleração de Startups. Ela explicou que foi iniciado o processo de pré-aceleração das 04 startups que foram

aprovadas no Edital da 1ª Corrida de Startups. Duas das empresas do Campus Muzambinho ligadas à área de veterinária,

uma do Campus Machado e outra do Campus Poços de Caldas. Estas Startups receberão 10 mil reais, via Fadema, com

recurso da PPPI, para desenvolverem o seu protó po, testar, validar e entregar ao mercado. Também poderão no final

abrir o CNPJ. As startups estão sendo pré-aceleradas pela INCETEC em parceria com a Innoventure – uma aceleradora de

Varginha, credenciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTIC). Na semana passada aconteceu a 1ª

reunião para dar início aos trabalhos. Ela explicou também que nesta segunda-feira, dia 10 às 16h as Startup serão

recebidas pela aceleradora, que fará uma palestra aberta a todos os interessados e não apenas para as mesmas. Será um

bate-papo com especialistas em ciência, tecnologia e inovação sobre o processo de criação de startups, programas de

aceleração, inves mentos em fundos de inovação e outros temas relacionados. Par ciparão os co-fundadores Alain

Marques e Prof. Hélio L. Costa. Fica aqui o convite para a Live que tem como tema: Vamos falar sobre Inovação? E será

abordado como transformar ideias em projetos e projetos em negócios. Sobre a pauta Treinamento de empresas

Juniores, Sindynara comentou que hoje no IFSULDEMINAS temos oito empresas juniores com CNPJ aberto. O edital

30/2020 contemplou as empresas já existentes e outras. Ao todo foram 6 campi e 11 EJs contempladas (Passos 2,

Muzambinho 3, Machado 1, Inconfidentes 2, Poços de Caldas 1, Carmo de Minas 1). Ela explicou que foi oferecido,

através do Núcleo Sul Empresas Juniores do Sul de Minas, um Treinamento para que possam avançar suas EJ, além de

ajudar na submissão para par ciparem do edital de credenciamento. O Ins tuto tem duas EJ credenciadas - Aldeia de

Poços e Soma de Muzambinho. Ela informou que foi encaminhado para todas o edital de submissão deste ano. Espera-se

que consigamos credenciar outras, já pensando assim em serem reconhecidas pelo MEC como Ins tuição de Empresa

Júnior ainda este ano. Ela explicou que para isso ocorra, precisamos ter 11 cursos diferentes envolvidos nas EJs. As duas

juntas já somam 9 cursos. Ela lembrou que hoje apenas as EJ com cursos superiores têm representa vidade. Entretanto,

neste momento, está tramitando um documento para que os cursos técnicos possam também ter representa vidade

com de EJs. Isso abre oportunidades para par ciparmos do ranking de EJ brasileiras e receber recurso para as EJ bem

como para a ins tuição. O Diretor de Tecnologia da Informação, Gabriel Maduro, iniciou a apresentação da pauta da DTI,

reforçando um ponto sobre o Projeto Alunos Conectados. Ele disse que o aluno que já ver linha móvel receberá os

créditos na linha que ele já tem. No caso do aluno não tem linha móvel ou tenha uma linha de operadora não par cipante



do projeto, será oferecido a ele um novo chip. Ele frisou que está enviando uma planilha, pediu prioridade no

preenchimento, com as informações do CPF e número de matrícula do aluno, CPF do tular da linha número do celular,

código da operadora e o CEP de onde o aluno costuma acessar. Gabriel Maduro informou que enviou no grupo o Plano de

Transformação Digital durante a pandemia, e comentou que esse plano foi enviado ao Ministério da Economia atendendo

ao Decreto, e nele foi detalhado como vai acontecer a transformação digital dentro do Ins tuto. Embora a transformação

já es vesse sendo feito na Ins tuição, a pandemia forçou uma transformação rápida e muita coisa está sendo necessária

alterar. Ele chamou a atenção para algumas etapas que afetarão posi vamente os campi: Auxílio estudan l e explicou

que a TI está refazendo o sistema para permi r que todo o processo de auxílio estudan l seja realizado online, e que o

processo estará pronto para este mês, assim o novo programa de auxílio já será realizado no novo sistema. Ves bular

online que foi um assunto já discu do na reunião. Novo sistema para realizar a matrícula online que no momento está

sendo feita de por google forms, e afirmou que o novo deve ficar pronto em setembro e será bem revolucionário. Gabriel

afirmou também que vai ser feita alteração no Sistema de Feira de Estágio para viabilizar que ela seja feita Online e

reforçou que outras outras transformações digitais estão ocorrendo. O Plano de Transformação está disponibilizado para

todos e é importante que todos tenham conhecimento, pois hoje todos os serviços que o Ins tuto oferece precisa ser

digital, situação forçada pela pandemia, mas que deverá permanecer disponível de forma online após pandemia. Para

finalizar a pauta da TI, Gabriel falou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e afirmou que já fez o inventário de

dados e enviou para as Pró-reitorias. Ele reforçou que cada área vai fazer a leitura das referências (guia de adequação da

Lei) e vai fazer as adequações necessárias. Isso precisa ser feito o quanto antes, principalmente os serviços que são

entregues diretamente ao Público, que são os da área de ensino, pesquisa e extensão. Não tendo mais assunto em pauta,

o Reitor Marcelo agradeceu a presença e par cipação de todos e declarou encerrada a reunião do Colégio de Dirigentes

às dezesseis horas e cinquenta e sete minutos. Eu, Paloma Oliveira Milagres, lavrei a presente ata que, após a apreciação,

será assinada por todos. Pouso Alegre, sete de agosto de dois mil e vinte.
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