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Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um , às quatorze horas, sob a presidência do

reitor, professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima quarta reunião do Colégio de Dirigentes, estando

presentes virtualmente: Pedro Luiz Costa Carvalho; Cleber Ávila Barbosa; Francisco Vitor de Paula; 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; Regiane Cristina Magalhães; Mariana Felicetti Rezende; Renato Aparecido de

Souza; Sindynara Ferreira e Thiago Caproni Tavares. A pauta foi enviada antecipadamente por e-mail sendo: 1.

Informes do Reitor; 1.1. Execução orçamentária 2020. Análises e Conclusões; 2. PROAD: 2.1. Nova Ação

Orçamentária; 2.2. Orçamento 2021; 2.3. Troca Orçamentária; 2.4. Centralização de Contratações; 3. PROEN: 3.1.

Ves bular 2021/1; 4. PROGEP: 4.1. Comissões de Saúde e Segurança; 4.2. Homenagem aos Servidores (Jubileu);

4.3. Provimentos 2021; 4.4. AFD; 4.5. Programa de Gestão; 4.6. O cio Retorno Gradual (IN 109/2020); 4.7. Novos

Valores Previdência 2021; 5. PPPI: 5.1. Informes; 6. PROEX: 6.1. Qualifica Sul de Minas; 6.2. Novos Caminhos -

nova pactuação; 6.3. FIC EJA – presídio; 6.4. Conservador da Man queira. Professor Marcelo começou a reunião

agradecendo a presença virtual de todos na primeira reunião do CD em 2021 e desejou que todos tenham um

bom ano de dois mil e vinte e um, apesar dos desafios e que todos tenham paz e sobretudo saúde para enfrentar

esse momento di cil. Salientou que o momento agora é de união e cadenciamento nas decisões ins tucionais que

afetam milhares de pessoas, sejam eles servidores, estudantes e toda a sociedade. Comentou sobre as

expecta vas com relação às vacinas contra a Covid-19. O Professor Marcelo falou sobre o Programa de Apoio à

Ins tucionalização da Educação à Distância no IFSULDEMINAS (PROEaD), agradecendo ao Professor Giovane e a

equipe da Diretoria de Educação a Distância (DeaD) e os Diretores das unidades. Falou que foi elaborada uma

planilha com as propostas aprovadas com a prioridade de oferta de cursos fora da sede com o recurso da Reitoria,

mas isso não impede que a unidade com recursos próprios executem também a oferta no campus. Professor

Marcelo lembrou que o EaD em sua forma de oferta remota também precisa primar pela qualidade. Há exigências

do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) quanto ao quantitativo de presencialidade que mesmo em um

formato EaD é obrigatório. A presença do Ins tuto nos Polos também é de muita importância com um tutor ou

professor em visita e solicitou que seja feita uma força tarefa para disponibilização de veículos e diárias para

favorecer essa presença do IFSULDEMINAS nos Polos e reiterou o compromisso com a questão qualita va.

Professor Marcelo passou a palavra para o Diretor Evandro Moreira da Silva que agradeceu aos campi pela adesão

e por acreditar no Programa. Comentou que foram fechadas em torno de cinco mil e setecentas vagas, atendendo

mais de trinta municípios e expandindo fronteiras inclusive no Estado de São Paulo. Evandro apresentou uma

planilha que mostra como era a oferta de EaD anteriormente e como está após a ins tucionalização. Apresentou

os dados dos três úl mos programas fomentados e os seus resultados na Ins tuição. Na planilha apresentada

constou os tópicos: orçamento, quan ta vo de matrículas, concluintes SISTEC, índice de conclusão e custo do

concluinte a comparação foi feita entre os Programas: Pactuação Restrita Novembro de 2016, Mediotec,

Mediotec Subsequente e PROEaD. Após a apresentação dos dados da planilha, Evandro frisou que expôs essas

informações e valores para demonstrar o que significa o PROEaD e o que a parceria gerada nesse programa

possibilitou. Ela reduziu consideravelmente o custo/aluno e com um custo bem inferior, conseguiu a par r de



algumas polí cas de coordenação de tutorias o alinhamento com as diretrizes da Reitoria na construção da

plataforma, conseguiu também elevar o índice de conclusão que ficou em torno de setenta por cento. Evandro

ressaltou que vale a pena fazer esse inves mento e acreditar na Educação a Distância. Algumas reuniões serão

feitas para definição de como será o ingresso, serão feitas também reuniões com os Prefeitos e Secretários de

Educação Municipais e solicitou apoio dos diretores-gerais no sen do de incen var a par cipação pois as

negociações com os prefeituras são feitas diretamente com os campi. Na reunião proposta com as Prefeituras

serão também apresentadas outras possibilidades de parcerias. Evandro comentou também que outras

ins tuições têm procurado o IFSULDEMINAS no intuito de fechar parcerias na capacitação de seus colaboradores.

Professor Marcelo chamou a atenção para quatro pontos da fala do Diretor Evandro. Primeiro o índice de

eficiência acadêmica do Programa que ajuda muito principalmente quando se trata da Plataforma Nilo Peçanha e

todos sabem da pressão do Ministério da Educação, quando se trata da evasão e retenção. Segundo: a questão da

análise custo/bene cio e comentou que tem o decreto 10.540 de 05 de novembro de 2020 (Dispõe sobre o

padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e

Controle) no artigo primeiro no item cinco fala “das informações necessárias à apuração dos custos dos programas

e das unidades da administração pública”, e comentou que a apresentação do Evandro vem em atendimento a

esse decreto. No terceiro ponto, Professor Marcelo comentou sobre a referência que o IFSULDEMINAS se tornou

em EaD que contou com o inves mento em pessoas e o inves mento em Tecnologia da Informação. Nos úl mos

seis anos foram inves dos cerca de oito milhões de reais, o que proporcionou para a ins tuição o data center

mais eficiente de Minas Gerais. No quarto ponto citou a forma de ingresso e colocou como observação para

análises dos gestores e suas equipes as duas formas: Sorteio ou ordem de inscrição. Salientou o alto índice de

judicialização que tem ocorrido em todo Brasil na questão do sorteio. O Professor Marcelo comentou que talvez a

opção seja a utilização do do software que será usado no vestibular da instituição e comentou que logo o processo

estará estará finalizado. Professor Giovane solicitou que os dados  apresentados pelo Evandro sejam divulgados e

trata-se de uma conquista não só da Reitoria mas também dos campi e citou que a eficiência orçamentária e

eficiência acadêmica ob veram números impressionantes e mostram a qualidade do trabalho desenvolvido pela

DEAD e agradeceu ao Diretor Evandro. Professor Giovane chamou atenção de todos dizendo que o maior número

de matrículas do IFSULDEMINAS é de EaD e já superou o ensino presencial e não é por acaso que o IFSULDEMINAS

é a primeira ins tuição em números no indicador da Relação Aluno/Professor (RAP) e consequentemente o

custo/aluno é o mais eficiente na Rede Federal. A eficiência acadêmica, onde se tem setenta e um por cento de

conclusão em um volume muito grande o que incorpora e soma aos cursos presenciais da ins tuição. Quanto aos

percentuais da lei, se não fossem esses programas a ins tuição não conseguiria atender o cinquenta por cento de

matrículas em cursos técnicos presenciais e o EaD veio para ajudar. Outro ponto que também está avançando,

apontado pelo Professor Giovane foi que a dois anos atrás o índice de formação pedagógica era de nove por cento

(onde a exigência da lei é vinte por cento) e com o curso de Pós-Graduação criado mediante a DEaD vai conseguir

chegar aos vinte por cento somando os cursos de Pedagogia e os esforços das unidades também nas ofertas de

cursos de pós-graduação. Comentou ainda que dado os índices da Plataforma Nilo Peçanha (PNP) a Plataforma de

Polí cas de EaD da gestão, tudo isso precisa ser divulgado. Professor Giovane reafirmou dizendo que o EaD

Ins tucional precisa ter um diferencial e não se pode colocar no “mercado educacional” como um curso que não

tem qualidade como ocorre em algumas ins tuições privadas, para isso não se pode abrir mão da prá ca da

presencialidade e que os cursos não sejam cem por cento EaD. Comentou da importância em se trazer o aluno

para fazer a prá ca no campus ou enviar o tutor ou o professor para o Polo para ministrar uma aula inaugural e

uma aula final, isso diferencia no e proporciona uma imagem ins tucional forte. Finalizou dizendo que a qualidade

também passa através de um momento presencial dentro dos cursos EaD. Professor Marcelo elogiou o esforço

cole vo e disse que “o EaD qualita vo é um legado ins tucional e lembrou que o PROEAD não pode ser um efeito

compensatório é preciso pensar nos cursos presenciais da unidade e perceber que a proposta do Programa é

ampliar horizontes e somar qualidade e essa sinergia é muito importante”. Professor Marcelo falou que em dois

mil e quinze foi iniciado um evento com as prefeituras que acontecerá novamente este ano, de forma remota, e

terá uma abrangência maior e contará com o apoio da PPPI, PROEX e PROEN e a par cipação de todas as

unidades. No evento serão abordados, além do PROEAD, os temas de sustentabilidade, cursos de formação Inicial

e Con nuada e o Projeto com o caminhão Ins tucional e “tudo isso é um por ólio que o IFSULDEMINAS está

entregando para a sociedade que é fruto do trabalho da gestão” completou. O Professor Marcelo disse ainda que

nos próximos um ano e meio a gestão tem muito ainda que se fazer pela região do Sul de Minas e também para

algumas cidades do Estado de São Paulo. Professor Giovane solicitou como encaminhamento, que em uma

próxima reunião do Colégio de Dirigentes, os Diretores dos campi apresentem um mapeamento dos



inves mentos dos campi com o custo de motoristas, Diárias e Materiais para que se chegue a um custo mais real

para apresentação ao MEC solicitando um Termo de Execução Descentralizada (TED) para apoio ao PROEAD que

deverá ser encaminhado ao Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal (DDR). Professor Marcelo disse que fez

essa proposta ao DDR no ano passado, mas é importante se ter estes valores em mãos para que se avancem

algumas questões. No próximo item, Professor Marcelo disse que chegaram os celulares doados pela Receita

Federal e os computadores doados pelo MEC e a distribuição já está sendo feita. A prioridade que foi solicitada

para a ação é atender aos estudantes para o ensino remoto. O Professor Marcelo agradeceu ao Servidor

Reginaldo Oliveira e a equipe de logís ca da Reitoria que trabalhou na distribuição do material. Professor Marcelo

solicitou que os campi se atentem quanto ao atendimento presencial nas secretarias escolares pois o usuário não

poderá ficar sem esse po de atendimento nas unidades. A Professora Mariana disse que em função do Decreto

na Cidade de Pouso Alegre, vai elaborar um o cio solicitando que todos os atendimentos no Campus Pouso Alegre

sejam através de agendamento. Perguntou aos gestores como funciona o protocolo da Biblioteca que quando

ocorre a devolução de livros este fica cinco dias sem ser manipulado esse procedimento também pode ser

aplicado na secretaria? Professor Marcelo disse que a Reitoria está trabalhando de forma presencial com um

número reduzido de servidores e ao público externo os portões estão fechados por conta do Decreto Municipal ,

mas está sendo feito todo o atendimento de forma remota como mensagens e telefonemas e respeitando todos

os protocolos de segurança. Professor Giovane respondeu quanto a manipulação d os documentos sicos, muitas

vezes o aluno procura para pegar um cer ficado ou histórico para levar até o seu novo emprego e nesse caso tem

urgência e o não atendimento complicaria. O Servidor Lindolfo disse que a Diretoria de Assistência ao Educando

(DAE) tem prestado atendimento aos inscritos no processo sele vo e entende toda a questão do distanciamento

mas existe em edital e nele a previsão de que o estudante que não consegue ter acesso, vá até a secretaria, com

agendamento, para fazer a matrícula de forma online. Comentou ainda que preocupa muito se ver a questão do

campus fechado no período de matrícula que vai ser iniciado em breve e sugeriu que seja verificado nos campi

para que se tenha minimamente um atendimento agendado para esses candidatos. Professor Marcelo perguntou

se além de Pouso Alegre quais outras cidades dos campi decretaram Lockdown. João Paulo disse que a cidade de

Passos decretou por oito dias. Segundo Lindolfo o período de matrículas começam em nove de fevereiro e é

necessário uma organização para que isso aconteça e que o candidato possa agendar sua matrícula. Professor

Marcelo disse que o tema será pauta da próxima reunião da gestão para buscar alterna vas. O Professor Marcelo

disse que o Relatório de Gestão finda sua entrega no dia trinta de março e que o Conselho Nacional das

Ins tuições da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica (Conif) está tentando alterar essa

data. O Professor Luciano disse que o Conif está em negociação com o Tribunal de Contas da União mas a

princípio está man da a data de trinta e um de março e a ins tuição está trabalhando em função dessa data.

Professor Marcelo disse que na data de dez de dezembro, na reunião do Colégio de Dirigentes ficou deliberado a

cons tuição da comissão de Processo Administra vo Disciplinar mas até o momento as unidades não

encaminharam os nomes e solicitou novamente que os nomes sejam encaminhados até o dia vinte e cinco de

janeiro. Professor Marcelo perguntou como está a questão da construção dos Protocolos de Biossegurança das

unidades. Os diretores foram unânimes em dizer que o documento está em fase de elaboração e ficou deliberado

que todas as unidades finalizem sua construção em fevereiro. Professor Marcelo lembrou a todos que as

demandas da Diretoria de Tecnologia da Informação serão encaminhadas ao Colégio de Dirigentes pelo Professor

Luciano Carvalho através da Diretoria de Desenvolvimento Institucional. Professor Marcelo colocou em apreciação

as atas das reuniões 96, 97, 100 e 101 do Colégio de Dirigentes que foram enviadas por e-mail, sendo aprovadas

por todos. No próximo item de pauta, tratou da 1.1. Execução orçamentária 2020. Análises e Conclusões.

Professor Marcelo disse que o obje vo da pauta apresentada é fazer uma análise conforme é feito todo ano para

melhorar os processos para os anos seguintes para uma melhor eficácia na utilização do recurso público. Professor

Marcelo disse que a ins tuição deixou de receber cinco milhões de reais de forma direta e um milhão e seiscentos

mil reais de forma indireta que se tratava de um TED encaminhado por um Deputado especificamente para uma

obra. A falta de recebimento do recurso foi de seis milhões e seiscentos mil reais que no momento atual é muito

dinheiro e o mo vo foi a não execução orçamentária. Professor Marcelo reportou uma fala que teve com o

Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e Tecnológica, Kedson Raul de

Souza Lima que colocou que, para o IFSULDEMINAS estavam reservados cinco milhões de reais. No final do ano, o

Professor Marcelo foi alertado pelo Honório que as unidades não nham empenhado. No dia vinte e um de

dezembro solicitou ao Kedson que segurasse o valor, sendo que o prazo anterior era o dia vinte e dois de

dezembro e a resposta dele foi que o IFSULDEMINAS sempre foi parceiro e é uma ins tuição que tem indicadores

com muitas ações de capacitação e ressaltou também que as ações dos cursos FIC fez a diferença no MEC.



Levando em consideração tudo o que foi falado, reservou o recurso para o dia 23 de dezembro. Professor Marcelo

comentou que fez uma análise das atas do final do ano passado. No dia dois de julho, na ata da 97ª Reunião do CD

e leu o trecho: “deixem os processos encaminhados para quando chegar o recurso ele possa ser empenhado.” Na

ata da Reunião 98 do CD: “...sinalização do Ministério da Educação de uma provável redução do orçamento para

dois mil e vinte e um em torno de dezoito por cento …”. Comentou ainda sobre a possibilidade de TED de Capital

ainda para esse ano e sugeriu aos gestores deixarem os processos prontos para quando vir o recurso executar. Ele

poderá ser usado, por exemplo, nos Projetos de Combate de Incêndio e Pânico e também em equipamentos de

tecnologia da Informação”. Professor Marcelo leu também um trecho da 100ª ata: “O Reitor reforçou o

combinado para que ocorra o recolhimento interno em novembro para viabilizar a realocação do valor, antes do

prazo do recolhimento da SETEC que ocorre no mês de dezembro.” Professor Marcelo disse que entrou em

contato novamente com o Kedson, no dia vinte e oito de dezembro, dizendo que faltava alguns valores para o

IFSULDEMINAS e a resposta foi que faltava um milhão e oitocentos mil reais para serem empenhados pelo

IFSULDEMINAS da LOA. Professor Marcelo colocou para todos os gestores que a oportunidade foi perdida e

solicitou que todos reflitam sobre a forma de atuar pois isso não pode acontecer e que os recursos para o ano de

dois mil e vinte um é incerto. Salientou ainda que foi um esforço muito grande do Reitor buscar seis milhões e

seiscentos mil reais extra orçamentário e infelizmente o recurso não veio por conta de tudo o que já foi

mencionado. Professor Marcelo passou a palavra para o Honório que comentou que o Campus Passos empenhou

os RDCs (que eram dos recursos de capital) no úl mo momento pois estava acontecendo alguns problemas com

as empresas durante o processo, mas que por fim conseguiu empenhar. O problema com empresas também

aconteceu com outros campi que nham valores mais altos no recurso de custeio. Nas demais unidades os valores

eram mais baixos em fontes específicas e foi até o último dia empenhando. Professor João Paulo disse que no final

do ano recebeu a proposta do Deputado Emidinho Madeira e em um telefonema de seu assessor disse que o

Deputado queria muito ajudar o Campus Passos e solicitou que fosse passado uma obra do Campus para o

encaminhamento do TED. O Professor João Paulo disse que pensava que seria para uma obra nova que pudesse

lançar o TED e executar em dois mil e vinte um, só que não era assim. Segundo o assessor, a obra teria que estar

cadastrada e vinculada ao FNDE. Professor João disse que correu atrás das informações para ver como seria feito

esse cadastramento, o Professor Cleber com o Servidor Fabrício Faria Silva da Proad também ajudou. O Fabrício

entrou em contato com a SETEC e foi informado que agora não há necessidade dessa prerroga va de cadastro. O

parlamentar quando indica uma emenda para a ins tuição, ele tem que apontar o TED onde ele vai ser usado. Na

ocasião, o único campus que teria esse cadastro era o Campus Muzambinho. Foi feito todo um esforço do campus

Passos para tentar receber o recurso, mas por fim o assessor informou que o recurso seria repassado para

Muzambinho. O Professor João Paulo disse que para o ano de dois mil e vinte um seria necessário repensar todo

esse processo pois se houver o recebimento dessas emendas, todos irão passar pelo mesmo problema. Solicitou

ao Professor Marcelo se seria possível ter algumas obras já planejadas com empenho de terraplanagem, fundação

e depois fazer o reforço. Professor Marcelo disse que não haveria mesmo a liberação do recurso pois o MEC

ins tuiu que, se não houvesse execução de todo o recurso da Lei Orçamentária Anual (LOA) a unidade não recebe

o recurso extra. Honório comentou que a par r de dois mil e dezoito não se abre mais TED na ins tuição, o que

aconteceu no Campus Muzambinho foi que o FNDE abriu o TED com a ar culação do Deputado. Com relação ao

ques onamento do João Paulo não tem como fazer o empenho pois tem que ter a expecta va de recebimento e

nesse caso não tem nenhum TED aberto. O Professor Luiz Flávio disse que no final do ano quando o reitor enviou a

mensagem ao Grupo do colégio de dirigentes também ficou com a sensação de frustração em perder a

oportunidade. Professor Luiz disse que em conversa com sua equipe cer ficou que o Campus Inconfidentes nha

zerado e foi devolvido vinte sete reais de capital e o que nha ficado de custeio eram os valores de capacitação

que por orientação do Honório foi segurado o valor para verificar o que seria feito. O Professor Luiz disse ainda

que lembra que em algumas reuniões anteriores, alguns diretores diziam que finalizariam o processo em vinte

nove de dezembro, foi colocado isso e já havia expecta va que não se conseguiria zerar antes disso. Professor Luiz

disse que corrobora com a fala do reitor com relação a frustração, mas que o Campus Inconfidentes executou a

ação e cobrou a necessidade de levar em consideração quem cumpriu com o que foi proposto. Professor Marcelo

ressaltou que o momento agora é de refle r, analisar e pontuar o que precisa ser melhorado para dois mil e vinte

um. Salientou ainda que o esse ano não será de tantas oportunidades orçamentárias mas para demonstrar o

quanto a ins tuição tem de eficiência e equilíbrio. Professor Marcelo passou a palavra para o Honório expôs as

pautas da PROAD. Comentou que apesar de tudo o que foi comentado, o IFSULDEMINAS conseguiu finalizar o ano

com toda a LOA e apresentou o gráfico do Painel da Administração com a evolução LOA e Extra LOA por unidade e

Extra LOA por origem do Orçamento e os valores executados, e citou que o valor foi bem maior que do ano de dois



mil e dezenove. No próximo item, falou sobre a Nova Ação Orçamentária onde fez uma apresentação do resumo

onde apontou que a LOA novamente será divida e uma das novidades que veio no processo foi uma ação nova. A

Capacitação e Assistência Estudan l são específicas e o recurso não pode ser usado para outra demanda a não ser

o obje vo da ação e esse ano recebe o nome de 21B3. Honório disse que a par r daí pode-se ter uma noção do

orçamento e como ele é dividido na Pesquisa, Extensão e Inovação e o que é empenhado para cada uma destas

linhas de atuação e citou o valor de um milhão quinhentos e onze mil cento e cinco reais de todo o orçamento do

IFSULDEMINAS vindo nessa ação específica. Honório disse que conversou com a equipe e com o Reitor e pensou

em fazer diferente a distribuição do orçamento esse ano no que se refere apenas a ação nova. Como se as duas

Pró-Reitorias, pensou-se em deixar esse orçamento na Reitoria e todo processo da Extensão e da Pesquisa e

Inovação serão empenhados nessa rubrica. A proposta para as unidades seria que toda vez que vessem processo

para essa finalidade, seria enviado um e-mail para a PROAD, pedindo essa fonte específica só que o recebimento

seria no orçamento normal do Campus. Professor Marcelo colocou em apreciação dos diretores, sendo aprovado

por todos. Na próxima tela de apresentação, Honório apresentou a porcentagem dos volumes bloqueados em

2020 e 2021. Apresentou também a divisão do orçamento nos volumes e citou os valores. Honório comentou

ainda que as unidades querem capital não somente para obras mas também para equipamentos e que seria bom

na primeira abertura que acontecer, cabe a cada diretor e suas equipes fazerem as análises e se for o caso

solicitar o pedido de alteração. Na próxima tela de apresentação, Honório fez um compara vo das despesas de

custeio no IFSULDEMINAS nos úl mos três anos com os dados re rados do Relatório de Gestão e citou os valores

e exemplificou a redução da mão de obra terceirizada em 2020 que ficou em 24,55%. No próximo item, Honório

falou sobre o RAP2020, Reinscrição e RAP2021 e apresentou os gráficos do Painel da Administração com os dados

da Execução da LOA e citou os valores. Falou que no final do ano passado foi feito o acordo de que faria a inscrição

em restos a pagar mas tentaria na medida do possível liquidar o quanto antes. Solicitou aos Diretores que

conversem com suas equipes para tentar zerar os valores dos RAP Reinscrição para 2021 para não perder nenhum

orçamento. No próximo item, Honório informou que terá uma reunião na próxima semana com os Diretores de

Administração e Planejamento (DAPs) das unidades para falar sobre as descentralizações das UASGs e vai

apresentar esse resumo de hoje e vai cobrar o acompanhamento ao longo dos meses para tentar enxugar os

RAPs. No úl mo item de pauta falou sobre as Centralizações das UASGs e disse que desde janeiro, o

IFSULDEMINAS não conta mais para fins de contratação as UASGS e Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre e já

foi integrado à Reitoria. Honório comentou que foi feito um balanço e já em conversa no grupo da Gestão foram

feitas algumas proposições e apresentou aos Gestores o cenário da contratação e o quan ta vo de 709 processos

hoje dentro do IFSULDEMINAS em torno de 350 por ano. A maioria dos processos demandam bastante tempo e a

diminuição desses processos devem acontecer com a descentralização e falou que terá que ser melhor

coordenada e as conversas anteriores deverão ser analisadas. Honório salientou a importância de passar as

informações das descentralizações em reuniões onde estejam presentes os Docentes que hoje são os maiores

demandantes da ins tuição dos processos de maneira geral. Como proposições apresentou: 1- Que as equipes

levem a sério o planejamento que não é mais individual e sim ins tucional. Pensando nesse planejamento

institucional serão elaborados termos, registros de preços institucional. É preciso dar prioridade aos processos que

estão no PGC. Falou também que está criando um documento onde foi feita uma consulta ao Procurador, Doutor

Dauri Ribeiro Silva com relação a parte da homologação dos processos que deveriam acontecer na Reitoria pelo

Reitor. Para fazer parte do processo, serão criados alguns documentos no SUAP para fazerem parte do check list,

e uma delas é a solicitação de homologação. Honório comentou que está sendo elaborada uma Portaria com as

etapas dos processos e explicou como será o esse fluxo que ficará de forma mais prá ca e rápida. Segundo

Honório os processos de Licitação serão desenhados de uma maneira que torne o mais seguro possível para todos

os ordenadores. O Professor Marcelo colocou em apreciação a proposição apresentada pelo Honório da

construção de um documento no SUAP para solicitação de homologação pelo Diretor e todos os gestores

concordaram. Professor Thiago comentou que os fluxos deverão ser muito bem construídos, quem serão os

responsáveis e quais serão esses roteiros e deverá ser o mais flexível possível para que as coisas não fiquem

engessadas. Comentou que o maior trabalho que se tem nesses processos de compras é a fase inicial, a requisição,

a cotação de preços, e principalmente na área de infraestrutura e laboratórios e isso demanda muito tempo.

Professor Thiago disse que é importante cumprir os prazos que deverão ser muito bem estabelecidos e cobrar

internamente nas unidades. Professor Thiago disse ser importante fazer um fluxograma através de uma

ferramenta colabora va com as etapas do processo, apontando por onde ele passa, quem aprova e quem analisa.

Honório disse que fará uso da ferramenta sim, e o que já es ver pronto será aprimorado para ser u lizado.

Professor Marcelo agradeceu ao Honório e passou a palavra para o Professor Giovane para apresentação da pauta



da Proen. Professor Giovane disse que já encerraram as inscrições do ves bular para os cursos Técnicos

Integrados e convidou o Diretor de Assuntos Estudan s, Lindolfo Ribeiro da silva Júnior para apresentação de um

balanço das inscrições. Lindolfo disse que na questão do processo sele vo conforme foi dito pelo Professor

Giovane, dia 18 de janeiro às dezoito horas foi encerrada as inscrições para os Cursos Técnicos e foi alimentada a

planilha e encaminhada para os Diretores-gerais com as informações de números de inscritos e como funcionou

essa relação de inscritos. Lindolfo disse que já começou as análises dos históricos escolares. Houve também pela

DAE um rastreamento dos candidatos que veram documentos rejeitados que apresentavam algum problema

com o arquivo e foi solicitado a anexação corretamente e a nova anexação já está acontecendo. Com relação às

vagas Olímpicas veram 47 inscritos para o Técnico Integrado e já está em processo de análise das vagas

Olímpicas e a publicação será antecipada para poder classificar os demais candidatos. Lindolfo informou que pelas

análises realizadas foi detectado um crescimento considerável das inscrições com relação ao ano passado com um

total de seis mil e quinze inscritos com dois mil oitocentos e noventa e seis inscritos para os cursos Técnicos e três

mil cento e dezenove para os Cursos Técnicos Subsequentes. Com relação ao quan ta vo de candidato/vaga, nos

campi que essa relação foi menor que um a DAE está planejando como será feita essa ocupação. O processo está

caminhando e serão feitas reuniões com a secretaria e a equipe que fará a análise de documentos. A matrícula

será toda no “gov.br “ a par r do dia nove de fevereiro, o que trará uma melhoria para a ins tuição e agradeceu a

DTI que ajudou no desenvolvimento das ações. Lindolfo informou que as inscrições para os Cursos Superiores irão

até o dia quinze de fevereiro. Professor Giovane solicitou que os Diretores fizessem uma análise junto às suas

equipes dos quan ta vos de inscrições e o histórico encaminhado pelo Lindolfo. Salientou que é necessário dar

uma atenção ainda maior ao ves bular no IFSULDEMINAS e fazer um esforço para não reduzir o que os números.

O Professor Marcelo disse que está agendando as visitas presenciais nas unidades e que vai levar uma publicação

sobre o observatório do mundo do trabalho, mas que percebeu que a publicação é bem teórica e não trouxe as

demandas dos arranjos produ vos, as demandas da sociedade e estratégias. Comentou sobre a necessidade do

IFSULDEMINAS ter o seu próprio observatório de demandas que é fundamental colocar isso em prá ca. No

próximo item, Professor Giovane comentou sobre o documento compar lhado com os gestores. Trata-se de uma

análise das Portarias MEC nº 1.038/2020 e 1.096/2020 que foi um tema deba do na úl ma reunião do CD. O

documento trata da análise da obrigatoriedade do retorno presencial a par r de primeiro de março de dois mil e

vinte um. No documento consta que o ano le vo de dois mil e vinte seja encerrado remotamente e no caso do

IFSULDEMINAS na data de dezenove de março. Com relação ao ano de dois mil e vinte um, se ele pode ser remoto

as legislações não afirmam nada e diz somente que precisa ter o retorno presencial. Segundo o Professor Giovane

a regra passa ser a presencialidade e as a vidades remotas passam a ser exceção e a necessidade que as

ins tuições informem e jus fiquem ao MEC as disciplinas que estão online e quais estão presenciais tanto para os

cursos técnicos quanto para os cursos superiores. O documento dá margem para interpretações subje vas e é

através dessas interpretações que serão feitas as jus fica vas para o ensino remoto. Frisou que, conforme foi

deliberado pelo CD, havendo a liberação local (através do Decreto do Prefeito Municipal), com a autorização do

diretor do campus e com o Protocolo de Biossegurança, o retorno presencial acontecerá mesmo que

minimamente com os alunos concluintes e priorizando as a vidades prá cas. Professor Giovane disse que,

conforme combinado, encaminhou aos gestores o O cio Circular 004/2021 PROEN/IFSULDEMINAS elencando o

que ficou acordado na úl ma reunião do CD. Comentou ainda que a análise do Conif vem referendar o que foi

discu do e que o que está no o cio encaminhado. No próximo item o Professor Giovane falou sobre a Norma va

Docente, comentou que no final de dois mil e vinte saiu a portaria 983/2020 que estabelece cento e oitenta dias

para as ins tuições regulamentarem a Norma va Docente, no caso até o dia trinta e um de março. Professor

Giovane disse que está pensando em iniciar em fevereiro e até o final de março readequar a Resolução da

Norma va Docente do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo passou a palavra para a servidora Regiane Cris na

Magalhães que apresentou as pautas da PROGEP. No primeiro item da pauta da PROGEP, Comissões de Saúde e

Segurança, Regiane comentou que na úl ma reunião do Conselho Superior foi aprovada a Resolução 061/2020

que dispõe sobre a aprovação da Norma va de criação e regulamentação das Comissões de saúde, Qualidade de

Vida, Segurança e Prevenção de Riscos Ocupacionais do IFSULDEMINAS. Regiane comentou que a comissão está

mais enxuta que a anterior, com menos membros e com o obje vo que essa comissão seja mais efe va e também

bem mais par cipa va nas ações. Comentou ainda que foi encaminhado um e-mail aos Diretores solicitando a

indicação de quais servidores de cada unidade par ciparão da comissão para poder formalizar a portaria e

reforçou o pedido para as unidades que ainda não encaminhou a indicação dos nomes. As propostas de ações

para o primeiro trimestre serão compar lhadas assim que a portaria es ver vigente para o início das a vidades.

Regiane citou algumas ações que estão sendo programas como: o feedback da pesquisa ergonômica que foi



realizada no final de dois mil e vinte e junto a ela uma ação para a prevenção de movimentos repe vos. As ações

de Prevenção de doenças e higiene bucal, Saúde e Nutrição e em março o início da pesquisa do clima

organizacional de forma ins tucional. No próximo item, Regiane falou da proposta de Homenagem aos Servidores

(Jubileu). Comentou que a ideia surgiu para o reconhecimento dos servidores do IFSULDEMINAS, o nome do

projeto e seu formato ainda está sendo configurado e provavelmente acontecerá junto com a homenagem dos

aposentados que acontece uma vez por ano. Sobre os Provimentos 2021, Regiane comentou que este ano está

diferente os provimentos das vagas da ins tuição por conta da Lei Complementar 173. A equipe da PROGEP

acredita que não haverá novas vagas ou novos provimentos e que serão apenas as reposições e com algumas

restrições e em decorrência disso Regiane acredita que a ins tuição não receberá o o cio que se recebe todo ano

com o quan ta vo de vagas autorizadas. Regiane disse ainda que os provimentos poderão acontecer a par r da

publicação da LOA e se pron ficou a manter os diretores informados, caso quando houver a publicação. No

próximo item, tratou do Assentamento Funcional Digital (AFD); Comunicou que ontem encerrou a postagem do

legado de todos os servidores a vos da ins tuição no Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGEPE).

Regiane disse que quer deixar registrado o empenho do Campus Machado que era o Campus que estava mais

atrasado nas a vidades e foi feito uma força tarefa e agora está pra camente concluído o trabalho e agradeceu o

empenho de todos. Com relação ao segundo lote que é dos servidores ina vos, o Campus Inconfidentes já

concluiu 91,2%, Campus Machado com 99,8% e Muzambinho com 68,3% das postagens concluídas e o prazo para

conclusão de todo o AFD é até o dia 31 de janeiro e solicitou que todos fiquem atentos aos prazos e se as

unidades precisarem de ajuda a PROGEP poderá colaborar. Regiane falou sobre o Programa de Gestão, que

também na úl ma reunião do Conselho Superior foi aprovada a Resolução e paralelamente aos trâmites internos

foi enviado o pedido de autorização para o MEC. Em consulta ao andamento do processo, ele se encontra com a

minuta da portaria pronta na mesa do Ministro aguardando assinatura e que dentro dos próximos dias sairá a

publicação. A Servidora Regiane comentou que foi um trabalho complicado por ser novo e que está tendo o

retorno de que ele vai dar certo. “Paralelo a isso, está sendo feito o estudo de qual sistema de monitoramento

será usado. Depois da aprovação, a PROGEP junto com a Comissão Interna de Supervisão (CIS) local vai preparar o

edital modelo na Reitoria e encaminhar para as unidades para que cada um faça o seu edital acrescentando as

suas par cularidades. O IFSULDEMINAS será a primeira ins tuição a ter a aprovação do documento e espera que

os servidores reconheçam o trabalho que toda a gestão executou para que dê certo essa nova forma de trabalho”,

completou. No próximo item de pauta: O cio Retorno Gradual é referente a Instrução Norma va 109/2020,

atualmente a minuta do documento está com o sindicato desde novembro e será dado um prazo final para que

possa ser apresentado novamente no Colégio de Dirigentes. Sobre os novos valores previdência 2021, Regiane

disse que por conta da Portaria 636 da Secretaria Especial da Presidência do Trabalho foi enviado um e-mail para

todos os servidores comunicando sobre os novos valores que vem do Governo e informar que não é a Reitoria que

está alterando isso e informou que provavelmente a tabela será alterada todos os anos ou sempre que ver

alteração no salário mínimo ou no teto da Previdência e caso servidor tenha alguma dúvida poderá entrar em

contato com a PROGEP. Regiane comentou também sobre as Capacitações Ins tucionais para dois mil e vinte um

onde foram garan das onze importantes capacitações e fez a apresentação. Citou os cursos que serão oferecidos:

Capacitação online ao vivo – Retenções Tributárias, Procedimentos e Contabilização; Implantação e Gestão

Estratégia de qualidade de vida nas Organizações Públicas; Palestra “A tude de Campeão” Palestrante: Gustavo

Borges; Como U lizar as Ferramentas do Extrator de Dados DW – Data Warehouse. Informações Gerenciais e

Relatórios do SIAPE; Programa de Desenvolvimento Gerencial – 2021; Reforma da Previdência EC 103/2019 –

Aplicadas nos sistemas do governo – SIAPE e SIAPEcad; Primeiros Socorros – Lei nº 13.722/18; Curso Comissão

Própria de Avaliação: Rumo ao Protagonismo; LGPD (Lei de Proteção de Dados) – Fundamentos e

implementações; Processo Administra vo Disciplinar(PAD); Núcleo Docente Estruturante: Legislação desafios e

cenários. A proposta é de capacitar o número de 479 servidores e com as capacitações do ENAP em Rede, Regiane

acredita que esse ano ultrapasse 600 capacitações. Regiane frisou que o IFSULDEMINAS apoia e capacita seus

servidores e que o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) é bem robusto mas que faz a diferença trazendo

segurança para os servidores desempenharem melhor suas funções. Professor Marcelo agradeceu a Servidora

Regiane e passou a palavra para a Professora Sindynara para apresentação das Pautas da PPPI. Professora

Sindynara informou que alguns editais da PPPI já estão abertos e citou: Nº 24/2020 da 2ª Corrida de Startups

lançado pela FADEMA, com submissão até: 26/02 Nº 171/2020 de pesquisa envolvendo dois coordenadores, um

de cada Campus; Nº 08/2021 de Relatos de Experiências do IFSULDEMINAS com submissão até: 08/03/2021; Nº

05/2021 de Apoio para par cipação em Compe ções Técnicas e Cien ficas, com submissão de 01/02 a 31/10

(edital para o ano de 2021) e solicitou a colaboração dos gestores na divulgação. Os Editais de: Reembolso de



pagamento de inscrição em eventos científicos nacionais e internacionais; reembolso de taxa de revisão, tradução,

submissão ou publicação de ar gos em periódicos cien ficos; auxílio em forma de diárias para apresentação e

publicação em eventos cien ficos internacionais. Os da Reitoria já foram lançados e desde o final do ano os os

Núcleos Ins tucionais de Pesquisa e Extensão (NIPEs) / Grupo de Estudos Assis dos em Pesquisa e Extensão

(GEAPEs) já possuem os modelos padrões para serem lançados nos Campi os mesmos editais, com recurso da

PPPI, acordado na Câmara de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (CAPEPI). Informou ainda que o Edital nº

35/2020 – sobre o Lab Maker, no final do ano o TED chegou ao IFSULDEMINAS e todos os materiais e

equipamentos foram empenhados. Tivemos que cortar 1 kit de arduino mas preferiu rar da cota de materiais do

Lab Móvel da Reitoria. Sobre a parceria com a UNIFEI, o TED deu abertura de 20 vagas para o IFSULDEMINAS e

com 17 inscritos no processo. Todos os inscritos foram homologados e agora estão na fase de avaliação dos

projetos subme dos. Sobre a Coordenadoria de Olimpíadas está sendo elaborada uma matéria sobre os

Medalhistas do ano de 2020., faltam 2 Campi para enviar a informação – Machado e Poços de Caldas, e na

medida em que for recebendo as informações o site será atualizado. A Professora Sindynara Reforçou que no final

do ano foi aprovado a reformulação da resolução do cartão pesquisador, do programa ins tucional de bolsas, a

criação da polí ca de inovação, prestação de serviços e uso compar lhado de laboratórios. O Curso de Redação

Cien fica será online este ano. Sobre o recurso do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

informou que ficou em contato até o dia 31/12 e devido a não publicação no DOU não foi possível o aporte de

recursos. Disse que conversou com mais ins tuições e ficou sabendo que isto aconteceu com outras também, não

foi somente com o IFSULDEMINAS. Por úl mo, uma das ações da úl ma reunião da CAPEPI foi cons tuir um

grupo de trabalho para discu r curricularização da pesquisa em cima da Portaria do Ministério da Educação (MEC)

nº 983/2020 e acredita que isto culminará com as ações da reformulação da resolução que trata da norma va

docente. Professor Marcelo agradeceu à Professora Sindynara e passou a palavra para o Professor Cleber.

Professor Cleber apresentou as pautas da PROEX e comentou das ações que estão sendo deflagradas nos meses

de janeiro e fevereiro que precisam da movimentação dos campi e de alguns parceiros no que envolve

planejamento, contratações e outras questões. Sobre o Qualifica Sul de Minas disse que é fruto da demanda do

Deputado Odair Cunha trouxe no final do ano para a oferta de cursos de qualificação para o Sul de Minas. Foi

elaborada uma proposta que fará uso dos dois Caminhões Ins tucionais na oferta de cursos em quarenta cidades,

esses cursos de trinta e quarenta horas. Serão selecionados tutores e professores para essas a vidades com um

percurso logís co dentre os quarenta municípios. Os cursos serão oferecidos no segundo semestre de dois mil e

vinte um e no primeiro semestre de dois mil e vinte dois. Os editais serão disponibilizados e será feito o projeto

para o TED que chegará possivelmente no primeiro semestre e para isso contará com o apoio dos campi em

algumas questões. No próximo item: Novos Caminhos - nova pactuação, Professor Cleber disse que encaminhou a

nova proposta no grupo do CD e explicou que trata-se do aporte de um milhão e meio que a ins tuição recebeu

para dar con nuidade ao Programa Novos Caminhos em uma nova pactuação. Na úl ma oferta nham sido

priorizados os campi que não nham par cipado da primeira oferta e agora será compensado a oferta dos meses

de fevereiro a maio aos Campi: Machado, Muzambinho, Três Corações e Pouso Alegre. Professor Cleber disse que

cinco mil e seiscentas vagas já estão acontecendo e para essa nova oferta serão disponibilizadas mais três mil

vagas com mil vagas para cada campi além de mais duas mil vagas em Itanhandu através de cursos de línguas.

Professor Cleber solicitou a aprovação das quatro unidades envolvidas (Campi Machado, Muzambinho, Três

Corações e Pouso Alegre) para deflagrar o processo de contratação e de ar culação. Os Diretores dos Campi

Machado, Três Corações e Pouso Alegre concordaram e o Diretor de Muzambinho não se manifestou. No próximo

item de pauta, Professor Cleber apresentou sobre a proposta dos cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC)

EJA que são ofertados nos presídios. Informou que está fechando o Superintendente de Segurança Pública de Belo

Horizonte e a ação será nos presídios de todo o estado de Minas Gerais, onde na proposta serão ofertados oito

cursos e acontecerá no segundo semestre de dois mil e vinte e um de forma presencial. O Professor Cleber

comentou também que foi renovada a parceria com o pessoal do Conservador da Man queira e informou que o

Paulo Roberto Ceccon será bolsista contratado pela fundação de apoio do Programa Conservador da Man queira

para ajudar nessa parceria e solicitou apoio da equipe de sustentabilidade. Professor Cleber disse que dos sete

milhões do Projeto IF Mais Empreendedor, foi empenhado em nome da Fundação no úl mo dia trinta e um e foi

garan do o recurso e será um programa em âmbito nacional no atendimento de mil e vinte cinco pequenas

empresas dentro do projeto. Professor Marcelo reiterou que, uma das coisas em que o IFSULDEMINAS se

destacou em dois mil e vinte foi a questão das capacitações e esses atendimentos o que chamou muito a atenção

não só do DDR mas de toda a SETEC e até da Esplanada e con nuar nessas ações a vas é muito importante.

Terminada a pauta, o Reitor Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a
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