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Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, sob a presidência do

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

presentes virtualmente: Camilo Antônio de Assis Barbosa; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; 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; Luiz Ricardo de Moura

Gissoni; Mariana Felice  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. Aprovação das atas das reuniões

102,103 e 105; 2. PROAD: 2.1. Tipificação; 2.2. RAP 2019 e anterior; 3. PROEX: 3.1. 8 Programas da extensão; 4.

Pró-Reitoria de Ensino (PROEN): 4.1. Finalização das inscrições do Ves bular 2021/1; 5. PROGEP: 5.1. Adequação à

IN109 – retorno gradual; 6. PPPI: 6.1. Informes; 7. DDI/DTI: 7.1. Proposta de unificação de estrutura e serviços de

TI. O Professor Marcelo começou a reunião agradecendo a presença virtual de todos e comentou sobre o

agendamento da reunião semestral com os Coordenadores de Cursos que terá como tema a conjuntura nacional

atual e também questão do orçamento. Professor Marcelo alertou aos gestores para terem uma atenção especial

com relação ao Restos a pagar de 2019 que foi fruto de um esforço ins tucional e que ele não pode ser perdido e

tem que ser priorizado. O Professor Marcelo salientou a necessidade de usar primeiro o Restos a Pagar ( RAP) de

2019 e depois o de 2020 e não deixar nenhum valor de RAP em conta. Comentou sobre as demandas do Tribunal

de Contas da União que tem chegado e comentou que vai compar lhar com os gestores para conhecimento.

Falou sobre o painel de monitoramento de matrícula precisa estar sempre atualizado para auxiliar e agilizar as

respostas tanto do TCU quanto ques onamentos da SETEC. A Reunião com os Coordenadores de Cursos será

apresentado um planejamento da área fim de Ensino, Pesquisa e Extensão. Professor Marcelo comentou que, com

relação ao retorno à presencialidade plena, sem a vacinação ele não deve acontecer. Sobre o Encontro com os

Prefeitos e Prefeituras que acontece em 18 de março, a formatação do evento está sendo finalizada e tem como

obje vo principal fazer o link com as Prefeituras e apresentar o por ólio de ações do IFSULDEMINAS como o

PROEaD em suas próximas ofertas, as ações de sustentabilidade que envolvem as questões ambientais, as ações

de capacitação e prestação de serviços. Marcelo comentou que no primeiro encontro com os prefeitos que

aconteceu presencialmente, contou com a par cipação de mais de sessenta prefeituras e agora com o evento de

forma virtual espera a par cipação de pelo menos noventa prefeituras e estendeu o convite para que os Diretores

par cipem do evento com suas equipes. Professor Marcelo comentou também sobre a questão dos insumos (para

quando ocorrer a presencialidade seja ela plena ou parcial) e perguntou ao Professor Thiago como estava a

produção das viseiras pelo Campus Poços de Caldas. Professor Thiago respondeu que elas estão sendo impressas e

também tem um quan ta vo que foi recebido de doação e estão sendo finalizados os cortes e embalagens e até

o final de março serão entregues em torno de duas mil viseiras. O professor Thiago comentou sobre a dificuldade

em se fazer os cortes das viseiras que atualmente são feitas manualmente. Comentou que foi feita a compra da

cortadora a laser mas ela não chegou. O Professor Marcelo disse que chegou a Cortadora CNC (controle numérico

computadorizado), que é uma cortadora laser que vai para o Campus Passos e perguntou ao Professor João Paulo

se poderia emprestar para o Campus Poços de Caldas para ajudar na ação das viseiras. Professor João Paulo



concordou com o empréstimo. O Professor Marcelo solicitou que a Professora Sindynara providencie a logística do

emprés mo. O Diretor da Ascom, Camilo solicitou que seja atualizado o quan ta vo dos materiais produzidos.

Professor Marcelo achou importante pois o IFSULDEMINAS sempre está sendo cobrado para a atualização dos

dados, seja pelo Conif e pela Setec e completou dizendo da importância da atualização desses dados de produção.

O Professor Marcelo comentou sobre a doação dos banners da Receita Federal para as unidades onde está sendo

apurado o quan ta vo para a sua distribuição. Falou que o IFSULDEMINAS conseguiu a doação de mais cento e

sessenta mil litros de bebidas apreendidas para dar con nuidade à produção de uma média de sessenta mil litros

de álcool nas usinas do Campus Inconfidentes e do Campus Machado para atendimento das unidades e também

da sociedade. O Professor Luiz Flávio disse da importância de se estabelecer uma meta de produção para o

planejamento, sobretudo do quan ta vo de mão de obra. Professor Marcelo disse que a prioridade é em atender

as unidades e se der, um quan ta vo para atender a comunidade, jus ficando assim a parceria com a Receita

Federal . Honório disse que , como a presencialidade deve demorar um pouco, dá para a produção ser mais lenta

neste início. Terá que definir se será feita com ajuda de parceiros ou não e, por se tratar de produto inflamável,

não se pode estocar. Foi pensado em começar a produção mais devagar e atendendo os laboratórios e

posteriormente definir quando deve aumentar a produção. O Professor Marcelo disse que o Campus Muzambinho

está fazendo o aproveitamento de vestuário doado pela Receita Federal. Professor Marcelo disse que toda vez que

se faz uma ação, está ajudando a sociedade e ao mesmo tempo estreitando ações com a Receita Federal.

Professor Marcelo agradeceu ao Professor Renato e sua equipe que enviaram um projeto para a Receita Federal

para aproveitamento de vestuário com a descaracterização. Professor Marcelo disse que em reunião ontem foi

falado de alguns instrumentos que precisam de atualização, principalmente visando a questão de governança,

risco e controles e citou a Portaria 181/2011 que coloca uma série de atribuições e ações relacionadas a esses

temas e será apresentada posteriormente para sugestões. Sobre a questão do Processo Sele vo online e lembrou

que o Colégio de Dirigentes optou por não escolher ele como forma de ingresso. As forças foram redobradas para

atendimento da demanda pontual que foi o curso de Pedagogia. Comentou sobre a possibilidade da dispensa

emergencial que vem para avançar na questão e será muito bom como projeto piloto para outras ações e

perguntou se no meio do ano a ins tuição terá condições de fazer o ves bular ou não. Comentou que algumas

universidades estão fazendo o ves bular e com muitos problemas e que em um projeto piloto bem sucedido

como é o da Pedagogia, quem sabe consiga estabelecer um padrão de ingresso. Professor Marcelo disse que a

equipe entrará em contato com o Campus Muzambinho para dar todo o direcionamento. Professor Marcelo

comentou que na próxima sexta-feira, dia 26 de março, acontecem três formaturas e jus ficou sua ausência em

duas delas pois foram agendadas para o mesmo horário, mas salientou que duas pessoas da gestão irão subs tuí-

lo. Professor Marcelo Bregagnoli lembrou aos gestores que têm uma emenda do Deputado Federal Eduardo

Barbosa para ser inves da na ação com as Escolas Fazendas principalmente no projeto “Aprendendo com as

Diferenças”. Professor Cleber disse que já entrou em contato com a equipe do Deputado perguntando sobre a

questão da documentação e a secretária disse que a emenda já está reservada para o IFSULDEMINAS com a

proposta de trezentos mil para 2021 e com uma proposta de mais trezentos mil para 2022 e solicitou a

atualização do Plano de Trabalho. Professor Cleber lembrou a todos que o prazo para o agendamento das

emendas é até o dia primeiro de março e que está trabalhando também na proposta do Deputado Odair Cunha.

Professor Marcelo comentou sobre o agendamento de uma visita no Centro de Equoterapia do Campus Barbacena

do Ins tuto Federal do Sudeste de Minas Gerais e solicitou aos diretores a indicação de nomes para par ciparem

dessa visita técnica. Professor Marcelo voltou a recomendar que seja feita a execução orçamentária dos RAPs

principalmente os de 2019 para não correr o risco de perder. Professor João Paulo falou da dificuldade da

execução dos RAPs referente aos valores dos restaurantes pois eles não estão funcionando. Professor Marcelo

disse que a questão dos restaurantes e alimentação não tem muito que se fazer e sugeriu a aquisição de produtos

com data de validade mais estendida. Professor Marcelo disse que se tem que ter saídas em rede e sugeriu que

seja feita uma reunião urgente para apontamento de cada caso e alterna vas. Sugeriu uma reunião com a Pró-

Reitoria de Administração (PROAD), os Diretores Gerais e os DAPs das unidades para um desfecho o mais

ins tucional possível para se ter uma segurança. Professor Francisco disse que em 2019 não se sabia o que ia

acontecer em 2020 e os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e da alimentação foram

planejados um ano normal sem ocorrências. Disse que conversou com o Honório sobre os RAP de 2019 como foi

em empenho direcionado para a empresa que presta o serviço de alimentação e também a associação que

fornece alimentos do PNAE se puder empenhar e após o atendimento do campus, u lizar o que sobrar em outras

unidades seria uma alterna va. Professor Marcelo disse que atuação em rede seria entre os campi e através de

um trabalho de forma cole va, fazendo a ar culação e buscando alterna vas em conjunto. Professor Marcelo



solicitou aos Diretores Gerais que entrem em contato com os Deputados Federais para a possibilidade de

emendas de bancadas. Comentou que tem feito o contato com alguns deputados solicitando, mas que os

diretores precisam ser mais incisivos e apresentem propostas para os parlamentares e lembrou que o orçamento

para 2021 está bastante complicado. Comentou sobre a proposta do Deputado Odair Cunha para a oferta de

Cursos de Capacitação que tem avançado, o que vem reforçar a forma de atuação da ins tuição e pediu para os

Diretores se empenharem pois este ano a ins tuição precisará principalmente de recursos de capital. Professor

Marcelo colocou em apreciação as atas das reuniões do Colégio de Dirigentes: 102ª, 103ª e 105ª, sendo aprovadas

por todos. Professor Marcelo Bregagnoli passou a palavra para o Pró-Reitor Honório para a apresentação das

pautas da PROAD. Honório disse que em atendimento à solicitação do Professor Marcelo, fez uma apresentação

aos gestores sobre a Tipificação. Matriz Orçamentária de Custeio: Tipificação dos Campi; Obje vos da Tipificação:

Definição de pisos para as unidades da Rede a par r de “critérios de pificação”; Definição de conceitos a par r

de custos fixos sem necessariamente a presença dos alunos nas unidades. Honório comentou que a pificação

vem para classificar toda a Rede Federal, segundo ele o tema vem sendo discu do desde 2016 onde ele já

percebia que as unidades deveriam fazer as análises de valores dos cursos nas modalidades Ensino a Distância

(EaD) ou presencial pois naquela época o orçamento já começava a ser reduzido e isso vem acontecendo ao longo

dos anos. O obje vo da pificação é tornar a Matriz cada vez mais justa. Na apresentação Honório citou as

etapas: Categorização segundo a Portaria 246; Categorização sendo a Matriz Orçamentária; Categorização

segundo a situação das Fazendas. Falou ainda que os termos “Expansão e Pré Expansão” deixariam de exis r e

seriam reclassificadas as não agrícolas em diversos pos de unidades, assim como as agrícolas. Honório disse que

o documento está sendo trabalhado, foi apresentado no CONIF e será uma tendência dentro da Rede Federal. No

próximo item, Honório falou sobre os Restos a Pagar, disse que conforme já foi falado pelo Reitor, o

IFSULDEMINAS em 2019 tem um saldo elevado. Apresentou a planilha de controle que a equipe do orçamento

disponibiliza onde todos os DAPs das unidades e as Pró-Reitorias têm acesso. Nele consta o saldo e o

acompanhamento é feito mês a mês e também é cobrado dos DAPs. Na planilha o que está em vermelho se

refere a 2019 e anos anteriores e os mesmos serão cancelados no meio do ano. Honório sugeriu aos Diretores

Gerais que cobrem dos DAPs o remanejamento de uma unidade que possa atender outra, conforme foi falado no

início da reunião para que não se perca o valor. Professor Marcelo disse que a discussão técnica terá que ser feita

até ao final dessa semana entre os Diretores-gerais, DAPs e PROAD para alinhamento entre as unidades, todos os

diretores concordaram. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Cleber que apresentou a pauta da

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Professor Cleber comentou sobre os oito programas que a PROEX está

coordenando para todos terem a dimensão dos programas e propor alguns encaminhamentos. No Programa

Novos Caminhos: Comentou sobre o número de inscrições nos cursos, onde foram oferecidas sete mil vagas com

dezessete mil inscritos. Dentro dessa perspec va informou que haverá a oferta de mais mil vagas de alguns cursos

que veram números de inscrições bem expressivos, como, Assistente em Administração, Auxiliar de Laboratório

e Libras . Comentou ainda que está em contato com as coordenações dos campi. Foram selecionados cinquenta

profissionais externos para essa nova oferta de cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC). A Aula Magna

acontece no próximo dia primeiro de março e segundo o Professor Cléber pretende avançar nos próximos dois

meses e meio junto a oferta dos cursos de turismo. Sobre o IF mais Empreendedor: Professor Cléber comentou

que na próxima segunda feira será lançado o edital de sete milhões que foi captado junto ao Ministério da

Educação que vai envolver a Rede Federal, para isso foi realizada uma reunião com todos os Pró-Reitores de

Pesquisa e Extensão do país e que estão sendo feitos alguns ajustes e sugestões. Disse que os projetos de dentro

da ins tuição e também de fora serão aportados recursos para pagamentos de bolsas para docentes,

administra vos e alunos. Há uma perspec va de 887 projetos e o atendimento de 1700 empresas. Professor

Cleber comentou que entrará em contato posteriormente com os diretores-gerais para a indicação dos

coordenadores adjuntos. Eles responderão internamente, tanto pela oferta do IFSULDEMINAS quanto pela oferta

nacional nas cinco regiões do Brasil. Sobre o Programa Capacita Sul de Minas, o Professor Cleber disse que a

proposta contempla a oferta de capacitação em setenta cidades do Sul de Minas. Comentou que a oferta será

estruturada conforme foi feito nos cursos Pronatec e Novos Caminhos onde cada campus também indicará um

coordenador adjunto específico e cada campus ficará com a coordenação de 10 a 12 cidades cada. Os caminhões

ins tucionais farão um circuito nas cidades, onde serão ofertados cursos de quarenta horas, a PROEX, Pró-Reitoria

de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação (PPPI) e Campus Pouso Alegre estão trabalhando em parceria nesse

projeto que está previsto para início da oferta no segundo semestre de 2021 e no primeiro semestre de 2022.

Professor Marcelo disse que o caminhão ins tucional é um sonho da gestão e que desde 2018, no plano que foi

aprovado para a sua gestão previa a u lização do caminhão, sobretudo na oferta de cursos fora de sede. Salientou



a necessidade de estender as ações para cidades onde não se tem sede do IFSULDEMINAS principalmente no

atendimento de pessoas com dificuldades de deslocamento. Professor Cleber falou com relação aos dois

programas de licenciaturas, o PIBID e o Pró Licenciaturas, comentou que em agenda com o reitor, ficou decidido

que conseguirá através da Assistência Estudan l da PROEN o financiamento para renovação dessas bolsas dos

alunos de licenciatura. Foi um pedido da equipe dos cursos de licenciatura, e será man do através dos recursos da

Assistência Estudan l. Foi feita também a solicitação de pagamento de bolsas para os alunos da Universidade

Aberta do Brasil (UAB), como a Assistência não contempla bolsas para cursos EaD, Professor Cleber solicitou aos

Diretores a viabilização da manutenção dessas bolsas através de recursos dos campi. O Professor Cleber disse que

fará um levantamento do quan ta vo e será apresentado posteriormente. No próximo item falou sobre o PNAE

comunicou que serão retomadas as qualificações internas e também as externas. Na proposta do final do ano,

onde o Ins tuto foi contemplado novamente no Termo de Execusão Descentralizada  (TED) do FNDE (Fundo

Nacional de Desenvolvimento da Educação) de duzentos e setenta mil, serão estruturadas as propostas de

capacitações internas e externas e também para trabalhar com as equipes os desafios da execução e alterna vas

diante do momento de pandemia. Sobre o Programa Mulheres Mil, onde houve uma cobrança do Ministério da

Educação (MEC) na execução do TED de 2019, como não se contava com a pandemia no ano passado, foi feito um

TED de mais de um milhão para atendimento de vinte e seis cidades. Em virtude da pandemia não se conseguiu

avançar, agora será feita uma nova proposta para o segundo semestre dentro do programa e conta com o apoio

das unidades. Terminada a pauta da PROEX, Professor Marcelo agradeceu ao Professor Cleber e comentou que

foram pautas bem posi vas, sobretudo quando se trata de capacitações. Comentou que o IFSULDEMINAS hoje é

referência e muitos outros ins tutos querem conhecer como é feito todo o processo de capacitação e busca de

recursos externos. Reforçou que as ações de capacitação são posi vas e muito importantes nesse momento de

pandemia. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Giovane para a apresentação das pautas da

PROEN. Elogiou ao Professor Giovane o quanto ficou boa a apresentação do Relatório da Solução de Integração e

Análise de Dados Ins tucionais (SIADI) que é fruto do projeto do Programa de Esta s cas, Indicadores e

Informações Acadêmicas (PEIA) que se mostrou um grande banco de dados e parabenizou a PROEN e a DTI.

Professor Giovani compar lhou com os gestores a organização dos dados do ves bular, nele podem ser

pesquisados relação candidato/vaga, inscritos por cota, por assistência social, origem por cidade dos candidatos.

Professor Giovane encaminhou aos diretores o relatório do SIADI e solicitou que divulguem na unidade com os

Diretores de Ensino e Coordenadores de Cursos para análise e qualquer erro ou sugestão, seja reportado à

PROEN. No próximo item de pauta, Professor Giovane apresentou a planilha de Relação de inscritos no Processo

Sele vo, a mesma foi compar lhada com os gestores e compreende a relação de candidatos inscritos por curso

técnico e a evolução desde 2017/1 até 2020/1 onde há um percentual de avanço ou recuo na relação de inscritos.

Na relação candidato/vaga dos cursos técnicos, Professor Giovane apresentou os dados de alguns cursos e

unidades e chegou-se a conclusão que os cursos subsequentes veram um aumento nas inscrições que

provavelmente refere-se a oferta de forma remota. Professor Francisco mencionou a sua preocupação pois tem

inscrição de todo o Brasil e quando o curso voltar à presencialidade acontecerá uma grande evasão e é preciso um

mecanismo para que isso não aconteça. Professor Giovane disse que repassou para as unidades que orientem os

candidatos que o curso é presencial e não online e mesmo assim estão acontecendo matrículas. Professor Giovane

reforçou que as secretarias e Copeses entrem em contato com os inscritos de outros estados e informem as

condições do curso e que quando houver a presencialidade vai ser complicado. Professor Giovane disse que nos

cursos integrados, até vinte e três de março tem que esperar o término da primeira chamada e após a data fazer

uma chamada pública entre os inscritos caso não completem as vagas. O levantamento deverá ser enviado para a

Diretoria de Assuntos Estudan s com relação dos cursos que terão a chamada pública a par r do dia vinte e três

de março. Professor Giovane apresentou a planilha dos cursos superiores e a relação candidato/vaga e disse que é

necessário um esforço para que os inscritos sejam conver dos em matrículas assim como nos cursos técnicos. Nos

cursos que não a ngirem setenta por cento a proposição do Professor Giovane e optar pela não abertura da

turma. Há necessidade de esperar o processo de inscrição através do Exame Nacional do Ensino Médio  (ENEM)

que deve acontecer no final de março e começo de abril para se pensar em novos editais. Professor Carlos disse

que com a espera das inscrições através do ENEM e dos editais que se fizerem necessários, o início do ano le vo

para os primeiros anos dos cursos superiores será mesmo em final de abril e começo de maio. Salientou que como

foi falado é impossível fechar o ano le vo em 2021, mesmo com os sábados le vos, o que aconteceria em

fevereiro de 2022. Professor Giovane disse que orientou os Diretores de Ensino para o término em fevereiro e

comentou que foi enviado um o cio para as unidade e nele a orientação do Conselho Nacional de Educação (CNE)

que permi u que as disciplinas que forem adiantadas nos cursos sejam contabilizados como dia le vo. Professor



Carlos perguntou sobre o programa de monitoria se esse ano vai con nuar. Professor Giovane disse que vai tratar

do assunto na reunião com os Coordenadores de Cursos, mas antes precisa fechar com a gestão o quan ta vo do

orçamento da Assistência Estudan l poderá des nar para isso e ele é necessário afirmou. A Professora Mariana

perguntou se não seria viável a alteração na entrada dos cursos superiores para o meio do ano, prevendo as

entradas pelo ENEM e como seria esse impacto financeiramente com a alteração do primeiro para o segundo

semestre, seria benéfica ou não. Professor Marcelo disse que com isso se perde a metade do ano de orçamento. O

Professor João Olympio disse que optou por isso por se tratar de somente um curso, foi inver do o curso

Assistente em Administração com o superior. Falou que nha a possibilidade de abrir o subsequente ou o superior

e foi feita essa inversão por se tratar somente de um curso, mas não vê a viabilidade em outra unidade que possui

vários cursos superiores. Professor Thiago disse que precisa tomar cuidado com a distribuição de aulas dos

docentes, o que pode sobrecarregar um semestre com mais aulas e outro com menos. Professor Marcelo alertou

para se ter muito cuidado com esse po de decisão e que a decisão do Campus Avançado Carmo de Minas

aconteceu antes do processo de ves bular e a inversão dos cursos foi possível por se tratar de um curso somente.

Nos outros campi de porte médio já acha complicado a alteração para início no segundo semestre. Professor

Giovane disse que cada campus faz a alteração que lhe convém e sobretudo na distribuição de aulas, não vê

condições de propor ins tucionalmente, pois interfere diretamente na carga horária docente. Como orientação, o

Professor Giovane disse que caberá uma avaliação dos colegiados, vendo o impacto da distribuição de carga

horária nos semestres e não havendo impacto e havendo interesse poderá oficializar junto a DAE para os

próximos processos sele vos para adequação. O Diretor Lindolfo disse que a procura por cursos superiores é bem

maior no primeiro semestre quando o aluno termina o ensino médio e já quer ingressar no curso superior do que

no meio do ano e disse que é preciso um cuidado para que não se tenha perdas significa vas. Professor Luiz Flávio

perguntou se na planilha apresentada estão incorporadas as matrículas com relação ao Sistema de Seleção

Unificada (SISU). O Professor Luiz Flávio disse ainda que tanto em termos de candidato/vaga e também no

percentual em comparação ao ano anterior em comparação com a planilha encaminhada anteriormente aos

diretores no dia quinze de fevereiro está divergente e citou alguns exemplos. A segunda dúvida é que na relação

candidato/vaga, se ela é somente do processo sele vo ou está contemplada na planilha das vagas do SISU. O

Diretor Lindolfo disse que é uma questão de temporalidade, a primeira planilha foi enviada com os dados

atualizados até o dia do envio e os dados terão que ser atualizados a planilha se refere às vagas do processo

sele vo e não entram os dados do SISU. Professor Giovane solicitou ao Lindolfo que atualize a planilha e inclua

também os dados do SISU em uma outra aba para que se tenha uma visão geral. O diretor Camilo comentou que a

imprensa vem pressionando o IFSULDEMINAS quanto ao retorno à presencialidade. Disse que precisa de

orientações dos gestores do que escrever para a imprensa pois a Ascom tem recebido pelas redes sociais e e-mail

muitas dúvidas. Professor Giovane perguntou ao Camilo se o O cio Circular 3 da PROEN não atende a demanda.

Camilo disse que o o cio em questão é bem genérico e o que os repórteres querem saber é quando e quais campi

retornarão e o que a ins tuição está fazendo para que esse retorno aconteça de forma segura. Professor Marcelo

disse que o Camilo tem razão e essa pressão que a sociedade vem fazendo através da equipe jornalís ca por hora

deu um tempo mas é preciso que todos fiquem atentos, se preparando e organizando. No próximo item de pauta,

Professor Marcelo comentou que, na reunião da Equipe de Gestão, foi comentado o que aconteceu no ano

passado que foi um ano a pico e foram feitas algumas estratégias para o empenho de capacitações que é uma

rubrica específica e não pode ser des nada para outras ações. Em uma semana foi feito um esforço e empenhado

o valor em algumas boas ações ins tucionais e propôs aos gestores que pensem em ações nas unidades dentro do

orçamento. Solicitou que seja feita uma força tarefa para reunir esse recurso na reitoria e que esse orçamento

seja de forma ins tucional, pelo menos uma parte e perguntou se os gestores concordam. Professor Luiz Flávio

perguntou se o Programa de Qualificação (PIQ) entraria nisso. Luiz Gissoni disse que entraria sim, mas no

momento o PIQ está suspenso pois não recebeu a resposta do MEC e está sem respaldo legal para a oferta.

Professor Luiz Flávio concorda com a centralização para tornar o processo mais equilibrado e sugeriu que quando

puder ofertar, que o campus gerencie pelo menos o PIQ. Luiz Gissoni disse que o campus poderá gerenciar o PIQ

com certeza. Professor Marcelo concorda com a descentralização do PIQ e disse que tem esperança que ele seja

liberado e disse que reforçará a solicitação junto ao MEC. Professor Marcelo disse que já tem bastante

capacitação agendada para o primeiro semestre e que é preciso programar o segundo semestre para não perder o

recurso, caso sua efe vação seja centralizado na Reitoria. Professor Marcelo perguntou se os Gestores concordam

e todos responderam posi vamente. Professor Marcelo passou a palavra para o Luiz Gissoni que apresentou as

pautas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP): Adequação à Instrução Norma va 109 – retorno gradual.

Luiz Gissoni disse que foi construída uma minuta de portaria que já passou pelo Colégio de Dirigentes onde foram



feitas algumas alterações e a pedido do Reitor foi encaminhada para colocação junto aos sindicatos no dia 17 de

novembro. Passados três meses sem nenhuma resposta e em conversa com o Professor Marcelo Bregagnoli foi

sugerido que se desse um prazo para o encaminhamento da resposta para que seja feita a adequação. A resposta

chegou como forma de carta com dez páginas e com bastante crí cas. Luiz Gissoni disse que trouxe o tema para a

reunião de hoje para deliberações do que será feito. Lembrou que a portaria não é para retorno imediato e sim

para se começar a preparar e ela está vinculada aos protocolos de biossegurança e também com a questão da

Vigilância Sanitária dos municípios. Com a portaria aconteceria o retorno gradual dos servidores como acontece

na Reitoria e não se refere ao retorno presencial das aulas. Professor Marcelo informou a todos sobre uma

questão do Ministério Público Federal que chegou na Reitoria para reposta que se refere a atendimento ao

público. Houve uma denúncia de servidor junto ao Ministério Público sobre o não cumprimento do Decreto

Municipal de não atendimento presencial ao Público. A resposta elaborada pelo Gabinete juntamente com o

Doutor Dauri foi bem precisa. Professor Thiago explicou a sua percepção com relação ao Campus Poços de Caldas.

Falou que o sindicato mandou para os servidores o documento e segundo a percepção do Professor Thiago ficou

compreendido pelos servidores, que com o retorno gradual dos servidores, também retornaria às aulas

presenciais. Professor Thiago explicou para os servidores que tanto a Instrução Norma va quanto a portaria não

versa sobre o ensino ou retorno presencial. Como está também acontecendo a discussão do Protocolo de

Biossegurança nas unidades, os servidores acharam que o retorno aconteceria o que gerou internamente uma

confusão entre os servidores e ele tem explicado os servidores que não é bem assim. Professor Thiago sugeriu o

fechamento dos Protocolos de Biossegurança e que a discussão da portaria ficasse para um outro momento.

Professor Marcelo disse que a proposta é essa mesma, com os casos de Covid em crescimento e as incertezas da

vacina, quanto mais puder segurar a portaria com certeza será a melhor solução para o momento. Professor Luiz

Flávio disse que também tem esse entendimento. Professora Mariana disse que teve uma resistência com o

Comitê de Biossegurança que entendeu que, com o documento finalizado, a unidade seria pressionada para voltar

presencialmente. A Professora Mariana respondeu a eles que seria muito pelo contrário e mostrou a eles os

ques onamentos do Ministério Público em outras ins tuições e disse que o quanto antes elaborar o documento,

significa que a unidade estará melhor resguardada quando precisar retornar à presencialidade. Professor Marcelo

disse que a finalização do Protocolo de Biossegurança não pode passar de fevereiro pois entram algumas questões

administra vas e ele é o respaldo diante de uma série de situações. Professor João Paulo disse que concorda com

as colocações de todos e que a portaria pode esperar mesmo. Salientou que o Protocolo de Biossegurança e o

o cio enviado pela Proen já explicam bem quanto ao retorno à presencialidade. Professor Carlos Henrique

também concordou em deixar a construção da portaria para um segundo momento e que a construção fique

dentro da gestão e do Colégio de Dirigentes que desde o início foi o protagonista diante das soluções junto aos

servidores e docentes, sobretudo no ensino remoto. Professor Renato disse que a Instrução Normativa (IN) 109 é

de outubro de 2020 e no final do ano de fato havia uma redução no números de casos, inclusive foi cogitada a

possibilidade de retorno com algumas a vidades prá cas no início de 2021 mas agora a quan dade de casos

tomou uma outra proporção e o status epidemiológico está pior que o ano passado. O Protocolo de Biossegurança

resguarda pois ele coloca o retorno grada vo observando o status epidemiológico. Falou que no Campus

Muzambinho tem membros do sindicato participando da construção do Protocolo e que eles estão cientes de toda

a tramitação que está acontecendo, inclusive que não tem nenhuma pressão para o retorno presencial. Luiz

Gissoni disse que fica deliberada então a construção da portaria posteriormente. Professor Marcelo passou a

palavra para a Professora Sindynara que apresentou as pautas da PPPI. Professora Sindynara agradeceu a parceria

e mencionou o o cio enviado para os campi que está tendo um efeito posi vo e em março fará uma devolu va

com o quan ta vo das pendências solucionadas. Convidou os gestores para dois eventos que acontecem em

março: 17/03 às 14h uma palestra sobre a INESC Brasil e logo em seguida o Professor Marcelo Bregagnoli assinará

o acordo de parceria; 31/3 às 14h acontecerá um encontro das Empresas Juniores em parceria com o Núcleo de

Empresas Juniores do Sul de Minas Gerais (Nusul), Federação das Empresas Juniores do Estado de Minas Gerais

(Fejemg) e a Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior) . Professora Sindynara mencionou a

parceria com a UNIFEI para a oferta de 20 vagas no Mestrado Profissional em Administração, no qual houve 17

interessados e desses 11 foram aprovados. Comentou ainda que fará uma reunião com a UNIFEI para propor a

possibilidade de um edital de vagas remanescentes. Professor Cleber solicitou um espaço no evento com as

empresas juniores para integração dos programas ins tucionais como o da Cooxupé e o Programa Conservador

da Man queira. Professora Sindynara disse que haverá sim este espaço no evento. Professor Marcelo passou a

palavra para o Professor Luciano para apresentação da pauta da Diretoria de Desenvolvimento Ins tucional ( DDI).

Professor Luciano comentou sobre a proposta apresentada ao Colégio de Dirigentes para a unificação de estrutura



e serviços de Tecnologia da Informação  (TI) dentro do IFSULDEMINAS. Comentou que várias ações já estão

acontecendo de forma conjunta o intuito é começar um estudo e trazer a proposta de unificação de serviços de TI

dentro da ins tuição. O Servidor Éverton Gusmão disse que nos úl mos anos a TI tem desenvolvido diversas

a vidades por meio das coordenadorias de TI na Reitoria que tem trabalhado junto com os NTIs em algumas

ações que são ins tucionais e o obje vo com esse estudo é viabilizar que dentro dessas a vidades a ins tuição

ganhe força junto aos NTIs para ampliação do alcance da TI. Professor Marcelo disse que o IFSULDEMINAS teve um

avanço na área da Tecnologia da Informação nos úl mos três anos tornando-se uma referência e a proposta é

fazer um plano de estudo ins tucional. Professor Luciano completou dizendo que a ideia é que o Comitê de TI

par cipe na construção do documento através dos coordenadores de TI das unidades fortalecendo ainda mais. Ao

final da Reunião, Professora Sindynara fez um resumo execu vo da reunião. “1. REITOR: Reunião com os

coordenadores de curso e o reitor, para falar sobre assuntos da atualidade (demandas da SETEC, planejamento

das áreas fins). Diligências recebidas pelo IFSULDEMINAS: “Adicionais de Insalubridade e Periculosidade – biênio

2019/2020. Restos a pagar de 2 anos, que não podemos perder este valor, solicitou atenção especial e alertou

para u lizar o RAP mais an go (anterior a 2019, 2019 e em seguida 2020). Não deixar RAP em conta – usar com

urgência. Deixar o painel de matrículas atualizado – as demandas são respondidas por meio dele. Presencialidade

plena está cada vez mais complexo. Solicitou atenção quanto aos insumos para prevenção. O diretor Thiago

comentou que conseguirá atender 2.000 unidades de máscaras faciais. A CNC fruto da ação com a SETEC chegou

no IFSULDEMINAS. Ficou deliberado que provisoriamente a CNC ficará em Poços de Caldas e depois, como foi

deliberado pelos Coordenadores de Espaço Maker, ficará no Campus Passos para uso compar lhado. O encontro

com os prefeitos e prefeituras será dia 18/03 provavelmente na parte da manhã. O intuito é mostrar o nosso

por ólio (sustentabilidade, prestação de serviços, capacitações). Na úl ma vez, presencialmente 60 prefeituras,

virtualmente espera-se pelo menos 90 prefeituras. O convite foi realizado no ato para os DGs e suas equipes. A

Polícia Federal doou para o IFSULDEMINAS mais 160 mil litros de bebidas para serem transformadas em álcool. O

diretor Luiz Flávio solicitou mais ajuda quanto à mão de obra no Campus, relatou que o servidor Reginaldo já está

ciente. Depois o reitor comentou sobre os banners que serão enviados para os Campi, que necessitam antes da

u lização, de uma descaracterização. O processo sele vo específico para o Curso de Pedagogia será por dispensa

emergencial. Solicitou para verificarem as questões de emenda parlamentar. Solenidades de colação de grau e

cer ficação que na sexta-feira, 26/02, acontecerão em três Campi e que em duas serão enviadas representantes

devido o horário ser o mesmo. Atas foram aprovadas. 2. PROAD Foi demonstrado por meio de slides sobre

pificação – todos veram ciência. Reforçou sobre o RAP e ficou deliberada uma reunião entre PROAD, DAP e DG,

ainda esta semana, sobre o assunto para discu r a efe vação dos recursos. Foi apresentado o valor geral do RAP

2020/2021 e o orçamento 2021 nos dois volumes para análise. 3. PROEX: 7 mil vagas para cursos FIC

(compar lhado no grupo) e na próxima semana será iniciado e as coordenações estão sendo selecionadas para

esta nova rodada. Próxima segunda-feira será lançado o Edital do IF Mais Empreendedor Nacional. Será necessário

coordenadores adjuntos que após a reunião serão tratados via telefone com os DGs para deliberar sobre este

assunto. Capacita Sul de Minas - O Deputado Odair Cunha vai inves r junto ao IFSULDEMINAS de um a um milhão

e meio, para capacitar 70 cidades do Sul de Minas. Em conjunto teremos os 2 caminhões trabalhando em parceria

(PPPI/DITE e Campus Pouso Alegre). Será indicado um adjunto por diretor e depois via telefone será tratado este

assunto com os Dgs. Financiamento da renovação de bolsas para a equipe das Licenciaturas, vamos conseguir

manter. Foi solicitado também, por meio do recurso da Assistência Estudan l, a con nuidade de pagamento para

UaB mas como é EaD esta rubrica não comporta. Assim, pediu ajuda aos DGs para o pró-licenciaturas, que após o

levantamento da demanda e custos fará o contato para deliberação. TED 2019 – mais de 1 milhão para 26 cidades

para a capacitação de mulheres. A proposta necessita iniciar no segundo semestre e o recurso já está na

Fundação. 4. PROEN Foi demonstrado a organização dos dados do ves bular 2021/1 e a série histórica sendo

comentado a porcentagem de candidato/vaga. Ficou elucidado que outros dados que os DGs julgarem relevantes,

podem ser solicitados à PROEN que adaptações da planilha. Após 23/03 poderá ser feita uma chamada pública

entre os inscritos nos cursos ofertados e por fim uma nova chamada pública. Cursos Técnicos - ficou deliberado

que deverá ser formalizado pelos DGs ao Diretor Lindolfo, quais os cursos vão precisar do edital de chamada

pública. Cursos Superiores – março/abril para novo processo sele vo e poderá ser postergado o início. Ficou

relatado para ter um esforço dos Campi para finalizar o ano le vo de 2021 até fevereiro de 2022 (sábados le vos,

adiantamento, ensino híbrido). Ingressantes que não iniciarem em maio, provavelmente terão outro calendário.

Ficou elucidado que está sendo analisado o programa de monitorias (um por disciplina) e após verificado o

orçamento para esta ação será repassado aos Dgs. Foi explicado sobre a mudança de data de abertura de cursos e

dos impactos da distribuição de aulas entre semestres. Lindolfo mencionou que os números da tabela
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