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Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, sob a presidência do reitor

subs tuto, professor Cleber Ávila Barbosa e em um segundo momento sob a presidência do Reitor, Professor

Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima sé ma reunião do Colégio de Dirigentes, estando presentes

virtualmente: Camilo Antônio de Assis Barbosa; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; 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. Professor Cleber começou a reunião

jus ficando a ausência do Reitor nesse primeiro momento da reunião devido a compromissos agendados. Iniciou-

se então a discussão sobre a Onda Roxa que foi decretada pelo Governador de Minas Gerais para conter a

evolução da pandemia. Professor Cleber disse que a pedido do reitor, na reunião deverão ser estabelecidos de

forma padronizada entre as unidades um documento consolidado. O Professor Cleber disse que o Honório fará

uma apresentação sobre o que o decreto contempla e também algumas questões que foram já vivenciadas no ano

passado no início da pandemia e quais serviços essenciais que se podem atribuir dentro da ins tuição. Professor

Cleber passou a palavra para o Honório que fez a apresentação dizendo que Minas Gerais entra na Onda Roxa e

permite apenas serviços essenciais em todos os 853 municípios a par r do dia 17 de março de 2021. A medida

será válida por quinze dias e a adesão será obrigatória. Segundo o Governador, apenas os serviços essenciais serão

autorizados a funcionar e somente as pessoas que trabalham nessas a vidades deverão circular pelas ruas.

Lembrou que o decreto ainda não foi publicado, mas o Governador adiantou as informações em uma entrevista

cole va. Honório disse que precisa ser deliberado na reunião como ficarão os serviços de terceirização e que

segundo ele, permanecem de forma remota os trabalhos administra vos, recepcionista e imprensa e de forma

presencial: Fazenda, segurança, TI e manutenção. Comentou ainda que está sendo elaborada uma norma

conforme foi feita no ano passado e conta com o apoio do Procurador para um respaldo legal. Professor Cleber

disse se tratar de um cenário novo e os itens que o Honório mencionou são passíveis de discussão. O Diretor

Camilo perguntou se após a elaboração do documento, ele será encaminhado para os servidores e também para a

comunidade ou vai aguardar o Governo Estadual e a padronização da ação. Professor Cleber disse que no ano

passado o documento elaborado foi via Diretoria de Administração e Planejamento com a divulgação interna.

Honório disse que no ano passado foi encaminhado para as empresas terceirizadas. Camilo perguntou se haveria

necessidade de uma nota no site falando como ficará o funcionamento através de um canal seja ele e-mail ou

telefone para manter o atendimento. Honório disse que está falando somente da terceirização e não do

funcionamento em geral e concorda que precisa de uma orientação de como ficará o atendimento. O Professor

Luiz Flávio disse que estão sendo precipitadas as inicia vas pois ainda não se sabe qual o teor do decreto. Disse

que “está se definindo essencialidades sem saber o que vem de cima”. Comentou ainda que o decreto não é para

pegar ins tuições com o perfil do IFSULDEMINAS. A preocupação é com a aglomeração em bares, restaurantes,

academias e festas em casa. O IFSULDEMINAS como uma ins tuição de ensino cumpre com excelência a

determinação de isolamento e que ele tem dúvidas se a ins tuição tem autonomia para definir o que é essencial

ou não. Informou que em março do ano passado, baseada na Instrução Norma va vinte e um, foi feita uma



portaria norma va em cada unidade com essas definições do que era essencial, e que a definição de

essencialidade já existe. Professor Luiz Flávio não concorda com a diretriz única para todos os campi, pois cada

unidade tem um perfil diferente. Professor Thiago disse que concorda com boa parte do que o Professor Luiz

Flávio disse até mesmo pela caracterís ca de cada campus. Comentou que no Campus Poços de Caldas todos os

setores fazem atendimento via voip e e-mails dos setores. A secretaria tem feito atendimento agendado e tem

funcionado muito bem, na parte administra va todos têm conseguido acessar os sistemas de forma remota e

concorda que só poderá ir até ao campus quem realmente não consegue fazer seu trabalho de casa e que trará

um prejuízo ins tucional. Comentou que é importante as pessoas não circularem neste momento pelas ruas, mas

manter as a vidades que precisam ser feitas e não concorda com a padronização pois cada unidade tem sua

especificidade. Professor Cleber passou a palavra para o Professor Carlos Reinato que disse que as falas do

Professor Luiz Flávio e do Professor Thiago passam pela questão legal. O decreto ainda não saiu mas já tem suas

diretrizes e começa amanhã. Falou que tem que se preocupar sim, pois não se sabe como ficará a questão do

ponto dos terceirizados e que não se pode simplesmente dispensar pois a ins tuição poderá ser responsabilizada.

Será necessário uma diretriz para todas as unidades, principalmente quando não se trata de trabalho essencial.

Comentou sobre necessidade de uma portaria ou Instrução Norma va de forma padronizada para se ter um

respaldo legal no cumprimento do decreto estadual. Comentou ainda sobre as possíveis barreiras sanitárias, e

que, para se chegar até ao campus, com certeza terá que passar por elas e para isso também se faz necessário a

portaria. Honório comentou que no ano passado foi feita uma Nota que foi encaminhada para as empresas

terceirizadas para respaldar os diretores quanto às contratações. Professor Cleber perguntou ao Honório se no

ano passado houve um parecer jurídico. Honório disse que o documento passou pela procuradoria e teve a

par cipação do Doutor Dauri Ribeiro Silva em sua construção. O Professor Luiz Flávio disse que concorda com a

construção de um documento mais discorda quando é colocado que é uma situação diferente da do ano passado.

Luiz Flávio disse ainda que no momento está pautando a essencialidade em razão do Decreto Estadual. Inclusive

leu um trecho da Instrução Norma va do ano passado do Ministério da Economia no "Art. 7º Caberá ao Ministro

de Estado ou à autoridade máxima da en dade, em conjunto com o dirigente de gestão de pessoas, assegurar a

preservação e funcionamento das a vidades administra vas e dos serviços considerados essenciais ou

estratégicos, u lizando com razoabilidade os instrumentos previstos nos art. 6º-A e art. 6º-B, a fim de assegurar a

con nuidade da prestação do serviço público." Comentou que já foi feita a provocação no ano passado para

definir a essencialidade. O Professor Carlos Reinato disse que no ano passado ficou em aberto o que era

considerado essencial, agora é diferente pois o decreto trará a definição da essencialidade. Professor João Paulo

concordou dizendo que as realidades dos campi são bem diferentes principalmente com relação ao deslocamento

do servidor e colaborador e sua grande preocupação é o respaldo legal quanto a terceirização principalmente com

relação a equipe de limpeza. Professor Cleber convidou o Procurador Federal, Doutor Dauri para par cipar da

Reunião e pontuou que as principais dúvidas são com relação ao respaldo jurídico de liberar terceirizados para

trabalho remoto e a vidades como limpeza, se mantém o pagamento ou a ins tuição corre o risco de ser

responsabilizada ou o próprio decreto resguarda essa situação. Cleber também disse que estavam em discussão

algumas questões específicas de cada campus a respeito de essencialidades ou não. Passou a palavra para a

Professora Mariana que disse que ainda não tem o Decreto assinado mas em entrevista o Governador Romeu

Zema repassou todas as informações que acontecerão: como as barreiras sanitárias e também os serviços

essenciais. Disse ser importante a reunião de hoje para antecipar a discussão antes que se tenha algum problema

e demonstrou sua preocupação com os terceirizados principalmente a equipe de limpeza e também com as

matrículas dos alunos que acontecem até o dia 26 de março. O Professor Carlos Reinato disse que a grande

preocupação é não descumprir o Decreto Estadual e não deixar de cumprir também os contratos de terceirização

e se ter um respaldo jurídico para a liberação da equipe de limpeza que não está no Decreto Estadual como

serviço essencial. Outro ques onamento colocado pelo Professor Carlos Reinato é que se a secretaria poderá

funcionar mesmo não enquadrando nos serviços essenciais para a realização das matrículas. Professor Renato

disse que esse é um espaço importante para a discussão para que se consiga encaminhar da melhor maneira

possível como sempre foi feito desde o início da pandemia. Falou que o momento é de dar luz à questão com o

equilíbrio da legislação, das questões sanitárias e dos processos ins tucionais e se essa equação es ver

equilibrada melhor será o encaminhamento. Falou ainda que existe um avanço do ponto de vista epidemiológico e

que seria coerente cooperar. Com relação às a vidades essenciais disse que deve ser previsto como de interesse

público e dentro dele precisam ser avaliados os processos que precisam da presencialidade dentro da ins tuição

para que não aconteça um colapso ins tucional. Comentou ainda que dentro da Escola Fazenda o serviço de

limpeza é essencial e alguma medida de revezamento pode ser feita. Professor Renato disse com relação às



matrículas que ele entende que pode ser considerada como um serviço de interesse público. Os serviços de

terceirização, seria importante apresentar a posição ins tucional para as empresas, mas entende que as

atividades essenciais precisam continuar acontecendo com a possibilidade de revezamento. Professor Thiago disse

que no Campus Poços de Caldas as matrículas acontecem de forma online desde o início e até agora não se teve

nenhum problema. Professor Cleber passou a palavra para o Doutor Dauri que disse que a situação é de extrema

calamidade e é preciso haver a colaboração de todos para que haja o maior distanciamento social possível. Sobre

a questão da terceirização comentou que os serviços que não forem considerados essenciais como é o caso da

limpeza é possível manter o mínimo possível e não haverá problema com o pagamento do contrato pois o

respaldo jurídico está no próprio Decreto. Doutor Dauri disse que conversou com o Honório e a PROAD vai emi r

uma nota para que haja uniformidade em todos os campi com relação a questão da terceirização e ele vai analisar

o documento. Sobre a questão das matrículas, recomendou que sejam totalmente online ou que sejam suspensas

pelo menos nos próximos quinze dias. Doutor Dauri disse que assim que ver acesso ao decreto poderá passar

para a gestão os esclarecimentos das dúvidas que poderão surgir. Comentou ainda que cada unidade poderá ter a

liberdade e o bom senso de definir o que é essencial, reduzindo ao mínimo o movimento de pessoas. Professor

Luiz Flávio comentou que em março de 2020, quando se tomou a decisão de reduzir ao mínimo já se enxugou o

que podia, e com responsabilidade social. Disse ainda que o decreto não cabe para a ins tuição pois o

IFSULDEMINAS já está fazendo a sua parte. O Professor Francisco disse que a ins tuição vem cumprindo todas as

recomendações, o processo de matrícula online tem funcionado perfeitamente e tem recebido elogios. Professor

Giovane disse que na linha do que foi colocado pelo Doutor Dauri, a matrícula não pode ser definida como uma

a vidade essencial, mas é uma a vidade de interesse público. No momento estão sendo feitas as matrículas para

os cursos integrados e subsequentes, já passou da primeira chamada e já está finalizando a segunda chamada. Em

conversa com a Diretoria de Assuntos Estudan s e as secretarias, a no cia é que está fluindo bem. A terceira

etapa em alguns campi é a convocação pessoal onde a secretaria liga para o candidato convocando ele para a vaga

e apresentação dos documentos e ao convocar poderá ser feito o agendamento do atendimento. Esse

atendimento também poderá ser feito online, mas salientou que é preciso todo um cuidado com o acolhimento,

apresentando a ins tuição com o vídeo ins tucional e trazer um pouco de calor humano no atendimento.

Professor João Olympio agradeceu ao Doutor Dauri pelos esclarecimentos. Disse que concorda com as colocações

do Professor Luiz Flávio no que tange às dificuldades menores dentro das unidades e que a ins tuição já está

fazendo a sua parte e cabe somente alguns ajustes. A preocupação maior é com os colaboradores terceirizados e

com as colocações do Doutor Dauri ficou mais tranquilo. O Professor João Paulo disse que em conversa com a

equipe do campus foi colocado a preocupação com o corte dos auxílios alimentação e transporte dos

terceirizados. Doutor Dauri disse que não havendo o deslocamento do colaborador até o campus, o auxílio

transporte não jus fica, já o auxílio alimentação, em razão do valor ser inferior não seria contrário ao pagamento.

Professor Cleber como encaminhamento comentou que será elaborada a Nota Técnica juntamente com o Doutor

Dauri e terá um caráter administra vo com a possibilidade de liberação dos terceirizados em detrimento do

decreto. Com relação aos serviços essenciais, será observado o que contará no Decreto com a possibilidade de

alguns adendos, desde que jus ficados como a alimentação de animais e demandas de limpeza. A Equipe de

segurança será man da. Os serviços de recepção, matrículas e serviços de Tecnologia da Informação ficou

deliberado que seja de forma remota a não ser no caso de manutenção de equipamentos e de acordo com a

necessidade de cada campus. Não será adotado um padrão entre as unidades nas questões com relação a

essencialidade devendo ser adotada a razoabilidade e a avaliação do Diretor-Geral com responsabilidade. Adotar o

bom senso na circulação dos servidores e colaboradores durante esses quinze dias. Professor Cleber passou a

palavra para a Professora Sindynara que fez o resumo administra vo da primeira parte da reunião. “Possibilidade

de liberação dos terceirizados de uma forma mais ampla, em conformidade ao Decreto (onda roxa); Será emi da

uma nota pela PROAD às empresas; Serviços essenciais será observado os descritos no Decreto (onda roxa) com

alguns adendos. Discricionariedade e responsabilidade do Diretor(a) Geral em cima da razoabilidade da

administração pública em definir os serviços estritamente necessários para a funcionalidade pública. Nestes 15

dias buscar deixar o mínimo de servidores em questões de presencialidade.” O professor Cleber encerrou a

primeira parte da reunião às dez horas e quarenta e seis minutos. Em um segundo momento da Reunião do

Colégio de Dirigentes, às dezesseis horas, o Professor Marcelo Bregagnoli deu con nuidade a pauta que foi

enviada antecipadamente aos gestores por e-mail sendo: 1. Informes do Reitor; 1.1. Aprovação da 104ª ata do

Colégio de Dirigentes; 2. PROEX; 2.1. Chamada nacional If+empreendedor; 2.2. Resoluções fundações de apoio;

2.3. Resolução alimentação estudan l. 3. PROAD: 3.1. Almoxarifado Virtual; 3.2. Ação 21B3; 3.3. Informes. 4.

PROGEP: 4.1. Diligência TCU - Adicionais de Insalubridade e Periculosidade. 5. PPPI: 5.1. Jornada Cien fica e



Tecnológica e Simpósio de Pós-Graduação; 5.2. Mestrado Profissional em Administração – UNIFEI. 6. PROEN: 6.1.

PROEAD: vagas e cronograma de ações; 6.2. Informes. 7. DDI: 7.1. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Professor Marcelo agradeceu a presença virtual de todos e comentou que o Honório já encaminhou o documento

referente ao decreto e como ficará a terceirização. Na parte da manhã o Doutor Dauri fez um apanhado sobre o

momento dentro de uma visão humanista. Salientou que não se pode esquecer as par cularidades das unidades e

para isso será elaborada uma nota orienta va através do SUAP. Reforçou que o Protocolo de Biossegurança que

foi feito pelas unidades através de portaria pertence ao Campus e não há necessidade de ser encaminhado para a

Reitoria. Caso a unidade precise de algum aconselhamento, ele será feito, principalmente pelo setor de qualidade

de vida da Reitoria. O Professor Marcelo salientou que os Protocolos precisam passar pelas Secretarias Municipais

de Saúde para um registro e isso é importante para o resguardo ins tucional caso haja algum ques onamento.

Professor Marcelo comentou ainda sobre a denúncia de um servidor no Ministério Público Federal que dizia que o

IFSULDEMINAS não estava cumprindo as fases laranjas e vermelhas impostas pelo Governo Estadual. Foi feita a

resposta e o Ministério Público Federal  (MPF) completou dizendo que o IFSULDEMINAS estava atendendo uma

determinação e cumprindo as imposições que o protocolo da Reitoria foi compar lhado com a Secretaria

Municipal de Saúde. Professor Marcelo comentou sobre as análises que serão feitas junto aos Coordenadores de

Cursos em atendimento ao ques onário do Tribunal de Contas da União (TCU) no que tange a reestruturação de

cursos, digitalização, informa zação e com as devidas revogações e subs tuições das Resoluções 70 e 71 de 2017

e a 44 de 2016 envolvendo além do Ensino, a Pesquisa e a Extensão e o Professor Giovane explicará com mais

detalhes. O Professor Marcelo comentou sobre a planilha encaminhada pela Colegiado de Ensino, Pesquisa e

Extensão (SETEC) aos Ins tutos pedindo para elencar as prioridades de obras e equipamentos. Na planilha consta

quatro abas prioritárias: Combate a Incêndio e Pânico, Acessibilidade, Equipamento mobiliário e Obras

(Sobretudo obras paralisadas). Foi feita a equalização dos valores entre as unidades na planilha onde poderiam ser

colocadas até cinco ações dentro de cada aba e a planilha foi preenchida e encaminhada para a SETEC e agora

aguarda a resposta. Lembrou que no ano passado foi feito o preenchimento e o IFSULDEMINAS não recebeu

nenhum valor nessa ação. Professor Luciano solicitou aos gestores que se verem alguma dúvida poderão

encaminhar para a DDI. Com relação às emendas de bancada e possível balcão, Professor Marcelo orientou aos

Gestores deixarem os processos enga lhados e se houver a possibilidade, ela possa ser concluída. Professor Luiz

Flávio disse que as prioridades do Campus Inconfidentes são a acessibilidade e a prevenção e combate de

incêndio e pânico e também o anfiteatro. Para montar o processo é necessário assinar a Disponibilidade

Orçamentária e ele fica na dúvida de como rodar o processo sem esse valor disponível. O Professor Marcelo

sugeriu que divida o processo em etapas com porcentagens de execução para cada ano (pensando em um

cronograma de 24 e até 36 meses) e com a vinda de recursos extras faz a antecipação dessa porcentagem.

Professor Marcelo comentou sobre o processo de ves bular para dois mil e vinte dois que tem uma correlação

com os calendários acadêmicos de dois mil e vite um. Comentou que acompanhou de perto a agonia da DAE e o

quanto foi trabalhoso o processo de ingresso desse ano. Comentou que o próximo processo de ingresso será

pensado na maioria das unidades e o calendário que atender a maioria é neste que será focado. Professor

Giovane falou sobre os calendários e lembrou que a Câmara de Ensino (CAMEN) a pedido dos DDEs deu a

possibilidade de revisão dos calendários para encaminhamento na próxima reunião do CEPE. No próximo item,

Professor Marcelo falou sobre o evento Educação em Foco que acontece nos próximos dias 23 e 24 de março e

está sendo preparado pelas Pró-Reitorias de Ensino e de Extensão para discu r os novos desafios para a educação

profissional e tecnológica, abrangendo as diretrizes curriculares e as polí cas de avaliação. O evento terá a

presença dos três importantes palestrantes Marilza Machado Gomes Rega eri, Diretora de Polí cas e Regulação

de Educação Profissional e Tecnológica. Gustavo Henrique Moraes, Coordenador-Geral de Instrumentos e

Medidas Educacionais do INEP e a Maria Helena Guimarães de Castro que é a presidente do Conselho Nacional de

Educação (CNE) e solicitou que seja repassado para a equipe dos campi a importância da par cipação no evento.

Professor Giovane propôs que na Palestra da Maria Helena que acontece no dia 23 às 9 horas e a da Marilza que é

dia 23 às 19 horas e do Gustavo que acontece no dia 24 às 9h15, que os estudantes sejam liberados para

par ciparem e todos concordaram. Todos concordaram para que seja feita uma convocação via Gabinete da

Reitoria para a par cipação de todos no evento. Professor Cleber disse ser importante ressaltar que essa inicia va

é a ampliação e a integração de fóruns e seminários ins tucionais com a par cipação dos Programas Residência

Pedagógica, PIBID e Pró-Licenciatura do IFSULDEMINAS. Outro ponto abordado pelo Professor Marcelo foi que,

em razão da Onda Roxa, o PROEAD será protelado por quinze dias e seu cronograma de execução será reavaliado.

O Professor Marcelo comunicou a todos que o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, Luiz Gissoni está deixando a

PROGEP e retornando para o Campus Pouso Alegre. O Professor Thiago Santos que é docente do Campus Poços



de Caldas assumirá a PROGEP a par r do próximo mês. O professor Marcelo agradeceu ao Luiz Gissoni pelo

trabalho e dedicação. Luiz Gissoni agradeceu pelo aprendizado e comentou que foi uma experiência única e

agradeceu o apoio da gestão e das equipes da PROGEP e da gestão de pessoas das unidades de foram muito

importantes para o sucesso das ações da PROGEP. Professor Thiago comentou que foi passado para ele, que na

reunião do CAMEN, quando foi exposto o calendário do Campus Poços de Caldas onde foi o único campus que

passou para o mês de março, ficou parecendo que o campus não nha atendido um acordo que foi deliberado no

Colégio de Dirigentes que o calendário deveria ser até o final de fevereiro. O Professor Thiago disse que na

verdade o que ficou acordado no Colégio de Dirigentes era que tentaria finalizar em fevereiro mas não ficou

decidido. Professor Thiago disse que a situação ficou ruim para ele pois ficou parecendo que houve uma falta de

comunicação entre a direção e a equipe do campus. Com relação ao processo sele vo comentado anteriormente

pelo Professor Marcelo, ques onou se foi o Campus Poços de Caldas que atrapalhou o processo e qual foi o

impacto disso. O Professor Marcelo respondeu que sobre a reunião da CAMEN não tem o que comentar pois não

estava presente na discussão e falou também que não entrou em detalhes de calendários. O professor Marcelo

disse que a fala na reunião de hoje foi com relação ao processo de ingresso para início de 2022. Explicou o que

aconteceu este ano, dizendo que as datas, formas e conteúdos foram alterados diversas vezes conforme relatado

pelo Diretor Lindolfo em várias conversas com o reitor no gabinete. Para que isso não aconteça o atendimento

será conforme a maioria das unidades em relação às datas. Professor Giovane tranquilizou o Professor Thiago

dizendo que a CAMEN possibilitou que as unidades façam a revisão dos calendários junto a comunidade com a

possibilidade de estender até março e apresentem na próxima reunião do CEPE. Professor Marcelo colocou em

apreciação a 104ª ata do Colégio de Dirigentes, sendo aprovado por todos. Professor Marcelo passou a palavra

para o Professor Cleber que apresentou as pautas da PROEX. Chamada Nacional IF + Empreendedor: falou que já

havia mencionada a captação dos sete milhões e da proposta do trabalho conjunto entre as Pró-Reitorias de

Ensino, Pesquisa e Extensão. O edital em formato adesão foi publicado ontem, quinze de março onde serão

selecionados mil e setecentos estudantes da Rede Federal. O IFSULDEMINAS é ofertante e demandante deste

edital e a gestão será através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino

Profissionalizante e Tecnológico (Fadema). Nas quarenta e uma ins tuições da Rede Federal serão selecionadas

duzentas e oitenta e sete equipes com seis estudantes e um docente. No IFSULDEMINAS serão selecionados sete

equipes através de um edital simplificado e o restante conforme foi feito no ano passado no IFSULDEMINAS,

haverá a tenta va de aportar, para os estudantes carentes, com recurso da Assistência Estudan l, cabendo uma

avaliação se haverá a possibilidade para este ano. O lançamento nacional será no dia vinte e dois de março e

contará com a par cipação do Secretário da Educação e da equipe da SETEC e do Reitor do IFSULDEMINAS. As

a vidades serão iniciadas em primeiro de junho. Professor Cleber disse que é uma ação de muita visibilidade

ins tucional e uma oportunidade de atendimento para micros e pequenos empresários nesse momento de

pandemia através desse programa. No próximo item, Professor Cleber falou sobre a atualização da Resolução

058/2015 das Fundações de apoio. Comentou que hoje o IFSULDEMINAS conta com uma Fundação de Apoio e a

reestruturação da norma va tem sido trabalhada pelo GT. A prestação de contas será mais criteriosa e terá um

cronograma, avaliação de projetos para cada inicia va e uma nova composição para a avaliação finalís ca no final

do ano de todos os projetos que a Fundação apresentará. Haverá também a composição mul  campi do Colegiado

da Fundação de Apoio, a Auditora Eufrásia tem ajudado muito nessa revisão e agora o documento será

encaminhado para o CEPE. Professor Carlos disse que o documento já passou pelo órgão máximo da Fundação

que já tem um novo estatuto e com isso altera os membros do Órgão Colegiado que é o Conselho Delibera vo da

Fundação e altera também a indicação e composição da Diretoria. O documento interno tem sido trabalhado e já

passou pelo Conselho Delibera vo da Fundação e agora será enviado para o Ministério Público Estadual e após

será discu do nos órgãos colegiados da Ins tuição e depois vai para apreciação do Conselho Superior. Professor

Marcelo lembrou a todos que a Fundação de Apoio é Ins tucional e o documento reforça ainda mais esse

posicionamento. No próximo item, Professor Cleber comentou sobre a Resolução de alimentação estudan l que

está sendo elaborada, o servidor Pedro Paulo Oliveira do Campus Avançado Carmo de Minas está conduzindo os

trabalhos e agradeceu ao Professor João Olympio pelo apoio. A convocação foi feita para os CGAES das unidades

para atuarem junto aos nutricionistas e estabelecerem, como já tem em algumas ins tuições da Rede, uma

Resolução sobre a alimentação estudan l. A resolução tratará não somente das questões relacionadas ao

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) mas também de toda a polí ca de alimentação dentro da

ins tuição como as can nas e as outras ramificações relacionadas, prevendo contribuições na questão de cunho

educacional. Como em alguns casos envolvem contratos, foi solicitado que os DAPs que par cipassem em um

primeiro momento e houve várias contribuições com o documento. As discussões seguem agora com as equipes



dos CGAEs de cada unidade. Professor Cleber disse que o Diretor Lindolfo está ajudando muito e conduzindo por

meio da Diretoria de Assuntos Estudan s. O documento terá impacto sobre as unidades e está sendo construído

por várias equipes inclusive com representação estudan l nos GTs locais. Professor Marcelo passou a palavra para

o Honório que apresentou as pautas da PROAD. Sobre o Almoxarifado Virtual comentou que em reuniões com as

unidades com a par cipação das nutricionistas foi levantada a preocupação quanto a entrega de gêneros

alimen cios pelo almoxarifado virtual. Informou que está sendo elaborado um processo para contratação fora do

almoxarifado virtual para os itens que a empresa do almoxarifado virtual não está conseguindo entregar. Outro

ponto de pauta tratou do recurso da ação 21B3, disse que os recursos da Pesquisa, Extensão e Inovação vieram

em uma ação específica esse ano e ficou acordado que o orçamento, a princípio, ficaria na Reitoria e a medida que

cada setor, DAP ou unidade fosse solicitando aconteceria a troca orçamentária por custeio normal. O que está

acontecendo é que alguns DAPs estão recebendo cobranças dos NIPEs sobre a questão do orçamento, segundo

Honório o orçamento con nua a mesma coisa onde cada campus conduz de uma forma os quatro por cento. Nos

informes, Honório falou sobre a doação de 178 mil litros de bebidas que o IFSULDEMINAS receberá do Norte de

Minas e explicou que a logís ca para o transporte vai até junho. Em função da Onda Roxa decretada pelo Governo

Estadual, Honório entende que a ação é justamente para o combate da COVID é só garan r se na Receita Federal

terá alguém para fazer a entrega e nas unidades Inconfidentes e Machado o pessoal vai produzir ou não, e se não

for produzir é viável aguardar os quinze dias para poder buscar o produto. Ficou decidido pelos Campi Machado e

Inconfidentes aguardar para buscar o produto e retomar a produção do álcool posteriormente. O Professor João

Paulo expôs sua preocupação com a unificação das UASGs e comunicou que já está na metade de março e o

Campus Passos não conseguiu finalizar nenhum processo. Comentou que, da forma como está sendo colocada a

gestão da UASG, antes a unidade conseguia fazer muita coisa com dispensa e que agora não poderá ser feito, os

pregões estão emperrados e disse que o DAP, Flávio Donizete de Oliveira, também tem manifestado essa

preocupação e queria aproveitar esse momento do Colégio de Dirigentes para perguntar se as unidades de Poços

de Caldas e Pouso Alegre também está passando por essa dificuldade, e disse que os processos estão muito

burocrá cos e não estão caminhando. Professor Thiago disse que já conversou com o Honório e comentou que na

unidade há uma dificuldade no fechamento dos processos de compras de TI e que para esse ano não conseguirá

fechar nenhum processo e para atender as necessidades do campus usará processos do ano passado. Ele disse

que entende as legislações e as exigências, mas se a compra na unidade já está di cil, a sincronização de Poços de

Caldas, Passos, Pouso Alegre, Três Corações, Carmo de Minas e Reitoria será bem mais complicada. O Professor

João Paulo disse que concorda com o Professor Thiago e disse que o Campus Passos também não conseguiu

fechar nenhum processo até o momento e quando se nha a liberdade de dispensa no campus era bem mais

tranquilo. Professor Thiago propôs que o Sistema de Gerenciamento de Requisições (SISREQ) seja adaptado às

novas demandas os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs). Comentou também que todo o trabalho que é feito no

SISREQ também é feito no Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e sugeriu que a equipe de

Tecnologia da Informação  (TI) pudesse trabalhar para esse alinhamento entre os sistemas. Professor Marcelo

disse que entende a proposta operacional do Professor Thiago mas acredita que a solução vai além desse acerto

de sistemas. O Professor Marcelo pediu que o Professor Luciano encaminhe para a DTI a solicitação para a

melhoria dos sistemas. Professora Mariana disse que no Campus Pouso Alegre os processos estão fluindo bem.

Honório disse que conversou com o Professor Thiago e apresentou sua solicitação para a TI e adiantou que a

equipe disse que algumas coisas repe das dos sistemas têm como alterar . Maiores mudanças o servidor da TI,

Éveton Gusmão, comentou que tem as prioridades ins tucionais e muitas demandas no setor e se for mexer com

sistema terá que começar do zero. Honório disse ainda que, como tem falado em várias reuniões, o processo

realmente é mais complexo, a reitoria tem mais facilidade pois a maioria dos processos que faz é compar lhado.

Professor Marcelo propôs uma reunião na próxima Sexta-Feira dia 19 de março, às nove horas, com as equipes da

Reitoria e das unidades de Poços de Caldas e Passos que estão envolvidos nos processos para um alinhamento e

todos concordaram. Professor Marcelo passou a palavra para o Luiz Gissoni que apresentou a pauta da PROGEP.

Comentou que recebeu na semana passada uma diligência do Tribunal de Contas da União  (TCU) sobre o

pagamento de Adicionais de Insalubridade e Periculosidade. O o cio foi encaminhado para toda a rede e nha

muita relação com a Instrução Norma va 28 que por conta da pandemia e trabalho remoto cortou os adicionais

de quem não estava trabalhando de forma presencial. A resposta foi elaborada e encaminhada. Luiz Gissoni disse

que em março, quando foi publicada a IN 28 o Conif rebateu o Ministério da Economia e saiu a orientação do

Conif para não re rar o pagamento enquanto o Ministério da Economia não respondesse. O pagamento foi feito

até maio, quando o Ministério da Economia respondeu e o Conif orientou que fossem feitos os descontos. O

retroa vo de março até maio não foi feita a reposição ao erário. Luiz Gissoni sugeriu uma consulta à Procuradoria



Federal explicando o que aconteceu e depois do parecer do Procurador decidir junto com o Reitor o que será

feito. Professor Marcelo passou a palavra para a Professora Sindynara que apresentou a pauta da PPPI. Sobre a

Jornada Cien fica e Tecnológica e Simpósio de Pós-Graduação, comentou que em reunião com o Campus Passos

ficou deliberado que diante da situação pandêmica o evento acontecerá de forma remota e acontecerá em

outubro para atender o decreto que fala sobre o mês da Ciência e Tecnologia. O Campus Passos desenvolverá um

site ins tucional da Jornada e esse mesmo site será alimentado nos próximos anos. Professora Sindynara

comentou também sobre o Mestrado Profissional em Administração – UNIFEI, comunicou que em conversa com a

UNIFEI será emi do um edital de vagas remanescentes (9 vagas: 3 na área de empreendedorismo e inovação e 6

na área de finanças aplicadas na tomada de decisão). O Edital já está na Procuradoria da UNIFEI e logo será

lançado em breve e solicitou para que os gestores reforcem sobre o edital e que o pessoal se prepare para a prova

da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Administração  (ANPAD) prevista para junho. Professora

Sindynara comentou também sobre o Zoneamento Ambiental Produ vo, com o Professor Luciano Baião Vieira,

depois que aconteceu o evento no Campus Machado, a Professora Letícia conduziu o projeto e ele agora já saiu do

papel e está sobre a coordenação do Professor Leonardo Rubim, o programa será formalizado dentro do

IFSULDEMINAS. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Giovane que apresentou a pauta da PROEN.

Professor Giovane comentou sobre a prorrogação das inscrições dos cursos PROEAD que não veram

preenchimento de vagas. Comentou que até dezenove de abril ainda tem a primeira e segunda chamada e os

polos estão trabalhando nas avaliações de cotas com análise documental que leva um tempo. Os campi estão

fazendo a análise da heteroiden ficação e será necessário aguardar. Disse que foi um pedido dos campi e dos

polos que se priorizasse a primeira chamada e as análises documentais que é bem complexa e depois do dia

dezenove, conforme consta no edital, acontece a chamada pública. Professor Giovane disse que em decorrência

da Onda Roxa, os Polos fecharão, e apesar de todo o processo ser online, ainda existem algumas pessoas que

entregam a documentação presencial para a pessoa que está no Polo ajudar ele fazer a inscrição. Se o candidato

não conseguir fazer a inscrição, a ins tuição terá que dar a ele esses quinze dias e esperar passar a Onda Roxa.

Giovane perguntou aos gestores se tem algum problema em prorrogar esses quinze dias e todos concordaram.

Professor Giovane esclareceu também que as inscrições estão sendo feitas de forma online via GOV e SUAP EDU.

A Diretoria de Educação a Distância está fazendo treinamento e a possibilidade restrita aos Polos usar o SUAP EDU

e é discricionário do campus. Professor Giovane falou sobre o Grupo de Trabalho ( GT) para atendimento das

Diretrizes que com a publicação da Resolução do CNE das Diretrizes da Educação Profissional, terá sua composição

através do Consup com o obje vo de construir o documento de diretriz indutora de adequação dos Cursos às

novas Diretrizes da Educação Profissional. O cronograma de trâmites dos PPCs será estudado pelo GT e

apresentado ao Consup. A ideia é não fazer isso esse ano, comentou que já foi feito um movimento grande em

dois mil e dezoito e entende que agora não é o momento e está respaldado pelo parecer da Procuradoria Federal.

Professor Giovane comunicou sobre um ques onário da Controladoria Geral da União que foi também

encaminhado para os Diretores e é um documento que cobra muito a relação com a pesquisa e extensão e a

relação dos cursos com os arranjos produ vos e se os cursos estão fazendo sen do para a sociedade; se os

egressos estão tendo empregabilidade. Professor Giovane sugeriu passar o ques onário para o GT junto com as

Resoluções de trâmites de cursos e solicitar a esse grupo fazer uma alteração no sen do de adequar as diretrizes

de abertura e a reformulação dos cursos às demandas do TCU e as Diretrizes da Educação. Outra ação será a

conversa com os Coordenadores de Cursos por cursos e individualmente no sen do de informação e também

ouvi-los. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Luciano que apresentou a pauta da DDI. Professor

Luciano comentou sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) citou a lei 13.709 de 2018. Esta Lei

dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa

jurídica de direito público ou privado, com o obje vo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de

privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Disse que o IFSULDEMINAS começou a

tratar do tema no ano passado com a criação da Comissão Gestora da Polí ca de Privacidade e Proteção de Dados

para o IFSULDEMINAS através da Portaria nº1465/2020 e a par r daí a comissão começou a fazer cursos e

também uma consultoria para finalizar a polí ca ins tucional de proteção de dados. Professor Luciano disse que o

documento está pronto e segue o modelo de resolução ou portaria norma va e é bem explica vo e disse que vai

compar lhar com os gestores. Comentou também que é preciso mostrar para o usuário como seus dados serão

tratados e isso será feito em formato de vídeos explica vos de uma forma bem didá ca. Após a aprovação dessa

polí ca, a ins tuição deverá construir ainda dois documentos, o Relatório de Impacto de Proteção de Dados

Pessoais e o ROPA (Record Of Processing Ac vi es), que significa Registros das A vidades de Tratamento, que é

como ele será executado na ins tuição. Professor Luciano se pron ficou a encaminhar o documento e os



Diretores terão um prazo de quinze dias para a análise e considerações e posteriormente o documento será

encaminhado para o CAPI (Colegiado de Administração e Planejamento Ins tucional) e Consup. Todos

concordaram com o prazo. O Professor Luciano disse que inclusive a Ins tuição recebeu uma diligência de

fiscalização em caráter sigiloso com vários ques onamentos sobre a LGPD como está sendo trabalhado e o que

está pronto além de outros ques onamentos, com prazo de resposta em trinta de março. No próximo ponto da

reunião, o Diretor Camilo ficou de elaborar uma nota padrão voltada para as a vidades fins e presenciais em

atendimento a Onda Roxa decretada pelo Governo Estadual. Professor Marcelo comentou sobre a reunião do

Conselho Superior que acontece no próximo dia vinte e cinco e será feita uma reunião com a gestão antes para

um alinhamento das pautas. Comentou também sobre o Encontro com as Prefeituras que será no próximo dia

dezoito e que já passam de cem confirmações de inscrições e salientou a importância do evento para a

apresentação do por ólio do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo passou a palavra para a Professora Sindynara que

fez a leitura do resumo execu vo da segunda parte da reunião. Resumo da reunião do Colégio de Dirigentes, dia

16/03/2021 às 16h. Alinhamentos Bregagnoli; Dar visibilidade à comunidade via e-mail da portaria emi da pela

unidade sobre os protocolos. Importante passar os protocolos criados nos Campi nas Secretarias de Saúde

municipais – lembrando que o MPF respaldou o IFSULDEMINAS por ter o protocolo registrado na Secretaria

Regional de Saúde; Será elaborado uma nota orienta va às gestões – não precisa divulgar; Necessidade de fazer

uma análise junto às Coordenações de Curso- digitalização, informa zação, reformulações... em conformidade às

reformulações das Resoluções 70 e 71/2017 e 44/2016; - Demanda da DDI sobre obras – elencar prioridades de

obras e equipamentos...- Processos de ves bular para 2022 – possui uma correlação direta com os calendários

acadêmicos de 2021. O processo de ingresso para o ano que vem (2022) será elaborado pensando na maioria das

unidades.- Foi mencionado sobre a qualidade de três palestrantes: 23 às 14h Maria Helena Castro/Presidente da

CNE, 23/03 às 19h - Marilza/SETEC e 24/03 às 09h15 Gustavo/INEP. Para que todos possam acionar as equipes

nos Campi para a participação efetiva e interativa. Ficou deliberado ser uma convocação geral saindo do Gabinete.

- Devido a onda roxa, o calendário será reanalisado para o ProEad - será dado mais 15 dias.- Despedida e

agradecimentos a Luiz Ricardo de Moura Gissoni. Pauta1.Aprovação da ata – aprovada por unanimidade. PROEX:

1.Chamada do Programa IF Mais Empreendedor. Trabalho em conjunto entre as três pró-reitorias. Edital Nacional

publicado ontem 15/03 em formato de adesão com live dia 22/03 às 16h. Dentro do IFSULDEMINAS serão

selecionados 7 projetos/7 equipes - via edital simplificado para ranquear 7 propostas. 2.Foi criado um Grupo de

trabalho para a atualização das Fundações de Apoio 58/2015. Será mais criteriosa em questões de prestações de

contas. Foi passado pelas equipes internas, depois pela CAEX e agora vai para o Colegiado de Ensino, Pesquisa e

Extensão (CEPE). Principais alterações: - cronograma de prestação de contas; - avaliação de projetos para cada

inicia va; - nova composição para avaliação finalís ca de cada projeto e no geral; - questões de composição

mul campi do colegiado/diretoria da fundação. 3. Resolução de alimentação estudan l – estamos convocando os

servidores dos CGAEs para estabelecer uma resolução de alimentação estudan l – PNAE e toda a polí ca de

cunho educacional. PROAD: 1. Almoxarifado virtual – algumas reuniões – caso necessário será realizado uma

contratação específica. 2.Ação 21B3 – ação específica este ano, ficará na reitoria e cada solicitação para pesquisa,

extensão e inovação, será realizada a troca orçamentária. Alguns DAPs estão recebendo cobranças dos NIPEs para

saber do orçamento. O orçamento será a mesma coisa – os 4% - isto não muda, o orçamento é de cada Campus. a

única ação que mudará quando o NIPE for u lizar, o DAP irá solicitar a troca e o recurso será u lizado da mesma

forma. 3.Bebidas virão do Norte de Minas, a ação é para a prevenção da COVID-19, devido ao Decreto (onda roxa)

– será aguardado os 15 dias para novas ações. 4.A nota orienta va elaborada pela Proad foi aprovada, será

enviada aos DAPs e os DAPs enviará às empresas. 5.UASG. Reunião sexta-feira dia 19/03, às 09h, para verificação

de pendências pontuais. PROGEP 1. Diligência TCU (Adicionais de Insalubridade e Periculosidade) – dentre outras

questões, teremos que verificar sobre os retroa vos (reposição ao erário) de março a maio, período em que o

CONIF estava rebatendo o ME sobre a questão. Será formalizada uma consulta à procuradoria e após, juntamente

com o Reitor, a PROGEP irá definir pelo desconto ou não. PPPI: - Jornada Cien fica e Tecnológica e Simpósio de

Pós-Graduação – totalmente remoto, mês Outubro na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O Campus

Passos aceitou o desafio de criar uma plataforma ins tucional, para que no próximo ano, consigamos fazer

atualizações, mas não será necessário uma criação novamente. - Mestrado Profissional em Administração –

parceria Unifei – teremos um edital de vagas remanescentes, 9 vagas, sendo 3 para a linha de pesquisa

“Empreendedorismo e Inovação” e 6 para “Finanças aplicadas à tomada de decisão”. O Edital logo será publicado,

lembrando que a ANPAD já tem a previsão da data de prova, para os servidores que não possuem o resultado

válido (2 anos) com 250 pontos. Assim os candidatos deste edital de remanescentes iniciará o curso junto com a

turma do primeiro edital, em agosto/2021. - Zoneamento Ambiental Produ vo (ZAP) – Luciano Baião Vieira – foi
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