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Ata da Ata da 111133ª Reunião do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal deª Reunião do Colégio de Dirigentes do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINASIFSULDEMINAS,,
realizada em realizada em vinte e quatrovinte e quatro  de  de junho dejunho de  20202211. . ((2266ª Webconferência).ª Webconferência).

Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, sob a presidência do reitor
Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima décima terceira reunião do Colégio de Dirigentes, estando
presentes virtualmente: Camilo Antônio de Assis Barbosa; Aline Manke Nach gall; Cleber Ávila Barbosa; Francisco
Vitor de Paula; Giovane José da Silva; Fabrício da Silva Faria; João Olympio de Araújo Neto; João Paulo de Toledo
Gomes; Luiz Flávio Reis Fernandes; Luciano Pereira Carvalho; Alexandre Fieno da Silva; Renato Aparecido de Souza;
Sindynara Ferreira, Thiago Caproni Tavares e Thiago Sousa Santos. A pauta foi enviada antecipadamente por e-mail
sendo: Pauta da 113ª Reunião do 26ª Web Conferência do Colégio de Dirigentes- 24/06/2021: 1. PALAVRAS DO
REITOR; 1.1 – Integridade. 1.2 - Consulta pública sobre a abertura de dados para o Plano de Dados Abertos – PDA.
1.3 – Informes. 1.4 - Aprovação das Atas de nº 110 e 111. 2. ASCOM: 2.1 - Alerta quanto aos prazos da Ascom para
efe vação do processo sele vo 2022/1. 3. PROEN: 3.1 - Seguro dos Estudantes. 3.2 - Dados de Matrículas e
atendimento dos percentuais. 3.3 – Balanço: Norma va Docente. 3.4 - Programa Ins tucional de apoio ao docente
(pós-pandemia). 3.4 - Informes: Prazos e procedimentos para o ves bular 2022/1. 4. PROAD: 4.1 - Contratações
2021. 4.2 – Inventário. 4.3 – Orçamento. 5. PROEX: 5.1 - Liberação - Residência agrícola. 5.2 - Vacinação de bolsistas
das licenciaturas. 5.3 - Seminário Nacional de Curricularização. 6. PPPI: 6.1 - IN - Cursos Intercampi. 6.2 - Edital de
orientador voluntário. 6.3 - Informes: Seminário de indicação geográfica, data do 2º webinar de inovação e
hackathon. 7. PROGEP: 7.1 - Programa de Gestão e Atuação do GT. 7.2 - Processo Sele vo de Professor Subs tuto. 8.
EXPEDIENTES. Professor Marcelo começou a reunião agradecendo a presença virtual de todos, jus ficou a ausência
do Professor Carlos Henrique que está com problemas de saúde e solicitou que a Professora Aline Manke Nach gall
leve a ele o desejo de recuperação. Professor Marcelo comunicou também que o IFSULDEMINAS está de luto pela
perda do Professor João Carlos Teles Ribeiro da Silva do Campus Muzambinho e solicitou que o Professor Renato leve
as condolências do Colégio de Dirigentes aos familiares e amigos neste momento di cil. Professor Marcelo passou a
palavra ao Professor Renato que comentou que a comunidade está entristecida com a no cia do falecimento do
Professor João Carlos que era uma pessoa querida por todos. Disse ainda que o Campus Muzambinho recebeu
muitas mensagens de estudantes lamentando a morte do Professor e informou que foi o primeiro servidor efe vo
que faleceu por conta da Covid-19. Comentou que a vacinação dos servidores no Campus Muzambinho começou na
data de ontem, mas infelizmente não chegou a tempo para o Professor João Carlos. Professor Francisco prestou uma
homenagem ao Professor João Carlos dizendo que ele era uma pessoa magnífica e teve o privilégio de trabalhar a seu
lado, citou o projeto que foi desenvolvido junto aos Angolanos que teve uma par cipação importante do Professor
João Carlos. Professor Marcelo informou que nos próximos quatro anos fará parte do Conselho Consul vo do Inep, a
primeira reunião acontecerá amanhã, dia vinte e cinco de junho. Professor Marcelo disse que uma das questões que
vai encaminhar para a reunião é com relação ao ENEM, com um pedido para que a data seja estendida. Outro ponto
que provavelmente será abordado é que, após a vacinação dos profissionais de educação, acontecerá a cobrança
pelo retorno à presencialidade. Professor Marcelo disse que no IFSULDEMINAS está sendo feito um planejamento
antecipado e que na úl ma reunião foi composto o Grupo de Trabalho das unidades pré existentes. O GT fará um
estudo nas questões específicas de cada unidade. Professor Marcelo comentou que na ins tuição não se teve
nenhum servidor contaminado internamente e o que acontece fora da ins tuição já é bem complexo. Citou as
unidades de Inconfidentes, Machado e Muzambinho que possuem repúblicas e alojamentos e é preciso fazer uma
análise mais criteriosa e esse será um dos obje vos do GT. Professor Marcelo falou também sobre o outro Grupo de
Trabalho que será coordenado pelo Professor Giovane que se refere a adequação das salas de aula para o
atendimento dos protocolos da ins tuição. Segundo o Professor Marcelo o CNE (Conselho Nacional de Educação)
emi u um parecer dizendo que respeita muito os protocolos da ins tuição e frisa muito a recuperação do estudante
no chamado reordenamento curricular. No parecer do CNE cita também que a ins tuição precisa proporcionar um
envolvimento da família do estudante através de orientações, como já tem acontecido nas unidades e isso é muito
importante. No caso do Ensino Técnico e Tecnológico há uma preocupação com as habilidades e competências,
comentou que seria o caso de pegar as turmas dos úl mos anos e colocar em algumas a vidades prá cas em locais



abertos e seguindo os protocolos. Falou sobre a necessidade de formatar uma minuta de situações para a ins tuição
não ser pega de surpresa dizendo que “é preciso estar precavido no sen do do planejamento pois quem planeja não
é surpreendido por decisões arbitrárias que possam acontecer”. Professor Marcelo comentou que em função do
Decreto nº 10.656, de 22 de março de 2021 (Regulamenta a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que dispõe
sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação) e lembrou que o decreto permite que os Estados u lizem o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para fomento do ensino técnico em seus
estados. Informou ainda que mantém o contato com as Secretarias de Educação do Estado (SEE) e que a ins tuição
tem trabalhado muito nessa perspec va. Citou o caso da formatura do Campus Avançado Carmo de Minas que teve
quinhentos e oitenta e um  técnicos formados em concomitância e disse que essa é a saída. Professor Marcelo
comentou que na Matriz Conif do próximo ano a comissão ins tuída pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC) usará novos parâmetros e é preciso se precaver pois quem ver indicadores terá prevalência
sobre o orçamento. Honório disse que nas reuniões que tem feito com a equipe da Pró-reitoria de Administração e
os campi têm lembrado o pessoal que monta a matriz do campus e que a inserção dos dados no calendário para a
tramitação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é no início de agosto e a comissão tem somente até o final
desse mês e início do próximo para definir as regras e os indicadores. Professor Luiz Flávio disse que uma Escola
Estadual de Inconfidentes foi autorizada a ofertar curso de Administração. Disse que em contato com o Diretor da
Escola para tentar parceria na ação não obteve êxito e que concorda com o Professor Marcelo quando fala em buscar
um envolvimento macro através da Secretaria de Educação do Estado. Professor Marcelo disse que é importante o
IFSULDEMINAS se apresentar e ir atrás desse recurso nem que seja em uma agenda presencial para dar um “start” na
ação e é preciso chegar na frente. Professor João Paulo demonstrou sua preocupação com as escolas da cidade com
cursos que são oferecidos pelo Campus Passos e estão recorrendo a mídia para divulgação ao contrário do Campus
Passos que muitas vezes falta a divulgação dos cursos. Professor João Paulo disse que tem feito contato com a
Secretaria de Educação Municipal e a saída seria ca var o aluno desde o ensino fundamental para que ele venha
para o IFSULDEMINAS. Professor Giovane comentou que a ins tuição tem um GT das Diretrizes de Educação
Profissional que basicamente está discutindo a questão e que o assunto é bem polêmico. Professor Marcelo disse que
o IFSULDEMINAS está preparado para essa oferta pois pode incorporar a oferta do Programa de Apoio à Educação a
Distância (PROEaD) e já tem ar culação com as Prefeituras e com os Polos. Professor Marcelo falou sobre a
reformulação da RSC (Reconhecimento de Saberes e Competências) e que no IFSULDEMINAS está bem adiantado e
que pra camente não tem processos atrasados. Falou que par cipou dessa reformulação do RSC e que dada a
auditoria da CGU que aconteceu a três anos atrás e detectou várias falhas, algumas alterações aconteceram, como
por exemplo: o pagamento a par r da data de publicação, ins tuição tem noventa dias para enviar o novo regimento
já adequado à nova portaria, não acontecerá o pagamento de banca, além de outras questões. Professor Thiago disse
que aconteceram várias alterações e o ponto mais crí co é que a retroa vidade acabou. Professor Marcelo disse que
no dia trinta de junho acontecerá uma reunião com os Mediadores Virtuais e salientou que esse “link” com os
estudantes é importante e estendeu o convite aos gestores para par ciparem. Sobre a questão orçamentária,
Professor Marcelo fez uma solicitação para que as unidades façam com urgência as execuções, comentou que
atualmente ela está muito baixa e isso reflete no que aconteceu no ano passado. As prioridades no recebimento de
recursos que possam acontecer serão das unidades que executaram. Comentou que na Reitoria já tem até um prazo
para os processos finalizarem e pede que as unidades também façam o mesmo. Comentou que provavelmente em
outubro terá uma data de recolhimento de orçamento. Professor Marcelo falou sobre a questão da Integridade, disse
que algumas unidades não ficam sabendo o que acontece quando a reitoria recebe as demandas. Todo ano é feito a
análise de IGG (Índice de Geral de Governança) balizado no Decreto Nº 9.203, de 22 de novembro de 2017 que
dispõe sobre a polí ca de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Pode
parecer um ques onário simples do Tribunal de Contas da União (TCU) que envia anualmente mas o de 2021 foi bem
amplo. Comentou que esse ques onário do TCU é o balizador para diversas ações dentro do Tribunal de Contas da
União e na época de 2016 para 2017 quando foi colocado a meta do IGC até 2023 para que a ngisse 73 por cento foi
usada uma fórmula e esse avançar é grada vo. Associada ao IGC aconteceu uma ação síncrona mas não combinada
entre TCU e a Corregedoria Geral da União (CGU) que é o ques onário com 18 perguntas sobre integridade e uma
ação da CGU que é um trabalho compar lhado também com relação à integridade. Professor Marcelo explicou que o
termo “integridade” passa pela gestão de riscos, combate a fraudes, desvios e uma série de questões pelo combate
da corrupção nos serviços públicos. Professor Marcelo disse que nesse próximo ano de gestão dada a esta questão os
trabalhos serão intensificados. Professor Luciano comentou que as respostas do ques onário do TCU são
ins tucionais, estão concentradas na reitoria mas diz respeito ao IFSULDEMINAS como um todo, e em determinados
momentos, serão encaminhadas para as unidades para confrontar algumas informações. Comentou também sobre o
trabalho de consultoria que está sendo feito junto a CGU que vai contribuir para a melhoria dos índices. Professor
Marcelo aproveitou o momento para informar que o Professor Luciano retorna para o Campus Machado e assume a
Diretoria de Desenvolvimento Ins tucional o Engenheiro da Reitoria o Servidor Pedro Henrique Mendonça dos
Santos. Sobre o que disse o Professor Luciano, é importante que as unidades tenham alguém à frente e imersos
nessas questões nas unidades. Professor Thiago Santos reforçou que essas informações não são de interesse do
reitor ou da PROGEP e sim dos organismos externos e quem já respondeu o DCI (Declaração Confidencial de
Informações) sabe bem que são informações pessoais e inclusive no próprio Sistema Integrado de Gestão Pública
(SIGEP) tem um formulário que se assina dando ao TCU a permissão para acesso ao imposto de renda na Receita
Federal. As perguntas respondidas para o TCU são perguntas bastante pesadas e sensíveis, sobretudo no que se
refere ao monitoramento da variação patrimonial de servidor. Professor Marcelo disse que o IFSULDEMINAS é a



terceira ins tuição a ser escolhida para responder a Solicitação de Informação (SI). Professor Marcelo passou a
palavra para a Chefe de Gabinete, Pâmela Hélia de Oliveira que falou sobre a Consulta pública referente a abertura
de dados para o Plano de Dados Abertos – PDA. Pâmela disse que no movimento da modernização da gestão pública
e da transparência, a polí ca de dados abertos no IFSULDEMINAS já está ins tuída desde 2018 e no Plano de Dados
Abertos 2020/2022. Foi aberta uma consulta pública para que os cidadãos manifestem a sua percepção sobre quais
são os dados que a ins tuição deve fazer um plano para abertura desses dados. Solicitou que os gestores repliquem
esta informação para que se possa avançar cada vez mais na cultura da transparência e da abertura dos dados.
Professor Marcelo colocou em apreciação as atas de nº 110 e 111, sendo aprovada por todos. Professor Marcelo
passou a palavra para o Camilo para apresentação da pauta da Ascom: Alerta quanto aos prazos da Ascom para
efe vação do processo sele vo 2022/1. Camilo disse que foi enviado um e-mail aos gestores e também aos Diretores
de Ensino informando os prazos para a campanha do ves bular do ano de 2022. Segundo o Diretor Camilo, a Ascom
precisa de pelo menos quatro meses para operacionalizar todo o processo desde o pensamento do “slogam” até a
arte final de todas as peças e gravações que envolvem redes sociais, rádio, vídeos de divulgação e impressão.
Comentou ainda que o processo é bastante grande e exige uma complexidade, tanto na contratação, produção e
distribuição quanto aos prazos junto a Secretaria de Comunicação (SECOM) e tem prazos que dependem de Brasília e
não somente da Ascom. Camilo disse que precisa que até o dia 31 de julho ter dos campi todas as informações sobre
as ofertas de cursos. Falou do apoio que recebe da PROEN e que as informações são repassadas a eles pelos campi.
As definições do edital precisam estar definidas até o dia 30 de agosto ara que se possa estruturar nas artes do
ves bular e sem essas informações organizadas corre-se o risco de chegar em dezembro sem nenhum inves mento.
Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Giovane que apresentou as pautas da PROEN: Sobre o seguro
dos estudantes, informou que o contrato vence no mês de outubro e em novembro já tem que entrar com o novo
contrato. Professor Giovane falou que “foi feito um estudo na PROEN e fica muito di cil atender os acórdãos do TCU,
pois a seguradora não entende como o TCU entende. A seguradora não quer saber do risco ou qual é o aluno ou o
que ele vai fazer, elas querem os números de segurados somente e o acórdão do TCU pede algo mais detalhado”. A
PROEN decidiu assegurar todos os alunos presenciais com as devidas jus fica vas. Professor Giovane disse ainda que
o valor do seguro vai aumentar e precisará da ajuda das unidades com o novo contrato. Professor Luiz Flávio
perguntou se já tem um valor es mado por unidade. Professor Giovane respondeu que não tem ainda. Como
referência citou que o atual contrato ficou em torno de cento e cinquenta mil por ano e es mou um valor de
trezentos mil para o novo contrato. Professor João Paulo perguntou se tem o valor por aluno, pelo menos uma
es ma va. Professor Luiz Flávio perguntou se pode ser pago pela fonte 100. Professor Giovane disse que atualmente
o valor é de um real e trinta centavos por aluno. Professor Marcelo respondeu ao Professor Luiz Flávio dizendo que,
como afeta o aluno diretamente, segundo o decreto, provavelmente pode ser usada a fonte 100. Honório confirmou
que pode ser usada a fonte 100 para o pagamento. Professor Marcelo disse que para os alunos do EaD fica inviável e
eles não serão contemplados neste momento. No próximo item Professor Giovane apresentou os dados de
Matrículas e atendimento dos percentuais e lembrou que os dados apresentados se referem ao dia de referência: 16
de junho. Professor Giovane disse que hoje na ins tuição tem trinta mil seiscentos e noventa e seis matrículas de
alunos equivalentes total e destes quinze mil cento e duas matrículas equivalentes em cursos técnicos o que dá um
percentual de quarenta e nove vírgula vinte por cento e a meta é de cinquenta por cento o índice anterior era de
cinquenta e quatro e com a pandemia e as evasões caiu um pouco. Nos Cursos Integrados tem três mil setecentos e
setenta e nove matrículas equivalentes e a oferta é de mil e setecentas vagas por ano o que dá um percentual de
doze vírgula trinta e um por cento. Nas matrículas equivalentes aos Cursos Técnicos Subsequentes o número é de
dez mil quatrocentos e oitenta e nove e um percentual de trinta e quatro vírgula dezessete por cento, onde estão
incluídas as matrículas realizadas até o momento no PROEaD. Lembrou que se tem mais vagas de PROEaD no
segundo semestre que não estão inclusas também no valor apresentado. Professor Giovane chamou atenção para
um dado muito importante: o PROEaD e os programas de EaD subsequentes são fundamentais para se a ngir a meta
dos cinquenta por cento. Nas matrículas equivalentes de Cursos Técnicos Concomitantes com oitocentos e trinta e
quatro e um percentual de dois vírgula setenta e dois por cento. Não há quan ta vo e porcentagem de cursos
Técnicos Proeja. No índice de matrículas equivalentes - Formação de Professores com o quan ta vo de três mil
oitocentos e cinquenta e nove e um percentual de doze vírgula cinquenta e sete por cento. Professor Giovane
explicou que o índice estava quase em vinte por cento em dois mil e vinte e o que aconteceu para a redução foi o
término do programa da Pós EPT que foram quinhentas vagas que não estão contabilizadas aqui mas que serão
ofertados novamente. Foram re radas também duzentos e cinquenta vagas de formação pedagógica que também
foi um Programa Ins tucional da Reitoria que não está contabilizado que foram menos setecentos e cinquenta e
houve também bastante formaturas recentemente no Curso de Pedagogia de Muzambinho que dá um impacto
grande na formação de matrículas. Serão acrescentados ainda a oferta de Pedagogia pela Universidade Aberta do
Brasil (UAB) que são trezentas vagas e não serão renovadas posteriormente o que acarretará uma queda substancial.
Professor Giovane fez uma demonstração do quan ta vo dos cursos de Pós-Graduação que serão criados com o
valor de quinhentas e oitenta e cinco matrículas que correspondem a trezentas vagas do Curso de Educação Inclusiva
do Campus Machado, Trezentas vagas do Curso de Gestão Educacional do Campus Avançado Três Corações, duzentas
vagas do Curso de Gestão Escolar do Campus Passos e mais quinhentas vagas do Curso da Pós EPT Ins tucional com
um total de mil e trezentas vagas que mul plicado por trezentos e sessenta horas que foi dividido por oitocentas
horas anuais e o resultado equivale a quinhentas e oitenta e cinco matrículas. Com essa inclusão o percentual vai
para quatorze vírgula vinte e um por cento. As Matrículas Equivalentes para os demais cursos, sobretudo os
bacharelados e as pós-graduações que não tem o perfil de formação de professores um total de onze mil setecentos
e trinta e cinco e um percentual de trinta e sete vírgula cinquenta e um por cento. O mesmo cálculo foi feito nos



demais cursos com a fórmula (Pós graduação que estão sendo oferecidas são 500 vagas, sendo 250 vagas do Curso
de Gestão Ambiental de Inconfidentes e trezentas vagas de Gestão Estratégica de Machado) Quinhentas vagas
mul plicado por trezentos e sessenta horas dividida pela carga horária anual e o resultado foi duzentos e vinte e
cinco matrículas equivalentes aumentando o índice de bacharelado de trinta e sete vírgula cinquenta e um por
cento. Professor Giovane disse que o impacto dessa oferta é mínimo para a Ins tuição e já o impacto das
licenciaturas é significa vo. Professor Renato disse que o cálculo feito na unidade é diferente ao apresentado pelo
Professor Giovane e solicitou para seja enviada a Portaria que estabelece o valor de 360 horas para que seja refeito
os cálculos do Campus Muzambinho. Professor Cleber apresentou sua preocupação pois apesar dos esforços feitos
no ano passado e este ano, hoje com dez mil de vagas ofertadas e um edital para os próximos dias com três mil
vagas e não localizou esse quan ta vo nos números apresentados pelo Professor Giovane. Professor Giovane disse
que vai pedir para o servidor Márcio Previtalli acrescentar os cursos de Formação Inicial e Con nuada (FIC),
destacando em mais uma coluna na planilha e vai reenviar para os gestores. No próximo item de pauta da PROEN,
Professor Giovane apresentou o Balanço da Norma va Docente. Foram realizado quatro encontros e nos próximos
encontros serão definidas as pontuações, as horas e citou dois itens que precisam ser pensados o item 7.7 onde diz
que Portaria do dirigente máximo poderá haver redução total ou parcial de carga horária de sala de aula em
programas de qualificação e projetos de interesse ins tucional. O outro ponto a ser analisado é que foi observado
pelos Diretores de Ensino que existe um excesso de horas em reuniões de comissões na ins tuição e está sendo
estudado uma forma de contabilizar somente as horas de par cipação. Citou que tem membros suplentes
par cipado integralmente das reuniões e quem contabiliza as horas é o docente tular e essa discrepância precisa
ser corrigida. Professor Marcelo disse que redução da carga horária tem que estar alinhada a um projeto ins tucional
e citou a Portaria 983(Estabelece diretrizes complementares à Portaria nº 554, de 20 de junho de 2013, para a
regulamentação das a vidades docentes, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e
Tecnológica). Professor Renato disse que a sua preocupação é dar possibilidade ao diretor de determinar
convenientemente aos seus arranjos e essa possibilidade não pode aparecer na Norma va Docente. Professor
Marcelo disse que com Portaria 983 isso não vai a contecer. No próximo item de pauta Professor Giovane falou sobre
o Programa Ins tucional de apoio ao docente (pós-pandemia). Trata-se de uma preocupação das Pró-reitorias afins
provocadas pelo reitor sobre a defasagem dos estudantes que estão chegando nos cursos integrados do
IFSULDEMINAS. São estudantes que chegam da rede estadual e ficaram pra camente dois anos sem aulas
presenciais. O aluno chega com deficiências básicas em matemá ca e língua portuguesa e o papel da ins tuição é
corrigir essa defasagem caso contrário ele terá muita dificuldade e essa dificuldade o docente também terá pois não
é perfil do docente corrigir a defasagem do ensino fundamental. Para isso foi disponibilizado pelo reitor de seu
discricionário, cento e cinquenta mil reais para ser aplicado em um programa para os docentes. O estudante entrará
com uma carga horária extra para esse apoio e nivelamento em áreas como matemá ca, biologia, química, língua
portuguesa e sica. O Programa seria via plataforma online com ajuda de tutores como uma revisão do ensino
fundamental, focado em conteúdos que o aluno vai usar no ensino integrado com o planejamento da oferta no
próximo ano e para todas as unidades. Professor Marcelo disse que e uma maneira de oportunizar para o estudante
que teve essa falha educacional e cogni va e trata-se de um programa inovador pois nenhuma outra ins tuição está
ofertando. Professor Marcelo comentou sobre o sucesso que está sendo o Programa Mediador Virtual e que esse
programa também caminha para o mesmo sucesso. No próximo item: Informes: Prazos e procedimentos para o
ves bular 2022/1. Professor Giovane disse que o servidor Lindolfo Ribeiro da Silva Júnior encaminhou uma planilha
para que sejam informadas as vagas, serão feitas as conferências pela PROEN antes de enviar o Edital para a ASCOM
e as informações disponibilizadas via processo através do Sistema Unificado de Administração Pública(SUAP). É
preciso que seja informado o número de vagas, o nome do curso, a modalidade de oferta e o turno e após
repassadas essas informações não poderão ser alteradas posteriormente. Os cursos que estão tramitando ainda para
sua criação podem ser informados os dados no processo também, sem problemas. Professor Giovane informou ao
Professor Cleber que os cursos FIC estão contemplados na planilha na aba de “Matrículas Equivalentes – Demais
Cursos” e serão colocados em outra aba de uma forma destacada em separado os FIC dos bacharelados pois irão
somar ao percentual dos cinquenta por cento e pede desculpas pela confusão na planilha apresentada na pauta
anterior. Professor Giovane corrigiu a informação passada anteriormente dizendo que o Professor Renato tem razão
e o cálculo é feito com o fator de esforço e a carga horária e o percentual vai dar mais mesmo. Reforçou para que o
Professor Renato e Professor João Paulo con nue fazendo o cálculo como eles tem feito mesmo. Professor Marcelo
disse que para o limite do orçamento é de 360 mesmo. Professor Marcelo passou a palavra para o Honório que
apresentou as pautas da PROAD. Contratações 2021: Honório comentou sobre a centralização das Unidades de
Administração de Serviços Gerais (UASGs) dizendo que foi centralizado em um número somente mas as contratações
serão feitas nas unidades. Informou que os volumes da liberação orçamentária foi unificado. Os prazos para
recolhimento ainda será definido e destacou que duas ações independem disso uma é a dos Termos de Execução
Descentralizada (TEDs) de final de ano e a outra é das Emendas Parlamentares. “Nas Emendas Parlamentares é a
Direção da unidade que corre atrás e para esses processos o campus já pode fazer como registro de preços e
executar pois é mais fácil para a unidade entender o que ela vai fazer”. Professor João Paulo disse que no Campus
Passos, após a reunião da PROAD na unidade já está verificando a questão de inves mento e o que mais necessita
para aproveitar as Atas de Registro de Preços e tentar par cipar delas. Honório disse comentou que para os TEDs
serão elaborados um Processo a par r de setembro em conjunto, vinculado e “startado” pela reitoria. Na item de
pauta sobre o inventário, Honório pediu apoio dos gestores na migração do Sistema Integrado de Administração de
Serviços (Siads) e reforçou a preocupação em entregar o inventário com os respec vos usuários e bem feito no final
do exercício. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Cleber que apresentou as pautas da PROEX. Sobre



a Liberação - Residência agrícola, Professor Cleber disse que o IFSULDEMINAS concorreu no ano passado com o
programa onde o Ministério da Agricultura estava aportando recursos e o IFSULDEMINAS enviou quatro propostas
(duas do Campus Machado e duas de Muzambinho) porém não houve a contemplação e para não perder os projetos
foi feito uma readequação e junto com a Assistência Estudan l foi atendido de uma forma palia va. O Projeto do
MAPA era para alunos egressos e com a adequação houve o atendimento dos estudantes da ins tuição. Professor
Cleber disse que agora o MAPA retomará a sele va e serão contemplados os dois projetos do Campus Machado que
estão na sequência da listagem do edital do MAPA. A assinatura do termo será ainda esta semana, com a proposta
aproximada de quase quinhentos mil reais. No próximo item de pauta, Professor Cleber comentou sobre a vacinação
de bolsistas das licenciaturas que no dia 10 de junho em sintonia com as coordenações do PIBID, Pró-licenciaturas e
do Residência Pedagógica foi elaborado um o cio e enviado a trinta e duas Secretarias de Educação Municipal das
cidades do Sul de Minas Gerais com a solicitação de vacinação dos alunos que estão envolvidos em estágios
presenciais e algumas cidades estão atendendo. Professor Cléber falou sobre o Seminário Nacional de
Curricularização que acontecerá na próxima semana, nos dias 30 de junho e primeiro de julho com a par cipação dos
cursos de Administração dos Campi Carmo de Minas e Machado que serão apresentados e estendeu o convite aos
gestores. Neste momento o Professor Marcelo passou a presidência da reunião ao Professor Cleber devido a
compromissos oficiais e se ausentou da reunião. Professor Cleber passou a palavra para a Professora Sindynara
apresentou as pautas da PPPI. Apresentou a Instrução Normativa - Cursos Intercampi. Comentou que trata-se de uma
demanda do Colégio de Dirigentes quando foi colocada a proposta do curso de bioé ca. Professora Sindynara
compar lhou o link do documento para os gestores e houve algumas contribuições e pediu para a permissão para
projetar o documento já que ficaram algumas dúvidas para serem deliberadas em conjunto. Professor Cleber sugeriu
que, levando em consideração a complexidade do documento, se tenha um prazo de mais dois dias para as
contribuições e ponderações. Professor Giovane perguntou se a minuta está compar lhada com os Diretores de
Ensino. Professora Sindynara disse que solicitou aos Diretores que deem o acesso a sua respectiva equipe de gestão e
não sabe se todos veram o acesso. Professor Giovane sugeriu que seja compar lhado com os DDEs e nos próximos
três dias deixem bem generalista a questão de cooperação docente, os Diretores foquem na questão do orçamento e
se comprometeu a fazer uma ponte com os DDEs. No próximo item de pauta da PPPI, Professora Sindynara falou
sobre o Edital de orientador voluntário que começou a ser feito em cima da Resolução 109/2021 que trata dos cursos
lato sensu como se fosse uma “banca de orientadores voluntários” e encaminhou a minuta para a contribuição dos
gestores. Nos Informes, Professora Sindynara comentou sobre o Seminário de indicação geográfica voltado para
cafeicultura que será no dia 23/09/2021. O Segundo Webinar de Inovação será no dia 01/07. Sobre o Hackathon que
será virtual ficou deliberado que será ins tucional mas o edital sairá pelo Campus Passos. Sobre as máscaras de
acetado, Professora Sindynara comentou sobre a distribuição e surgiu uma preocupação do Campus Passos. João
Paulo disse que o acetato das máscaras não permitem uma visualização. Professor Thiago disse que para ser u lizado
deve-se re rar a película protetora. Professor Thiago Sousa que falou sobre o Programa de Gestão e Atuação do GT e
que conforme foi apontado na Reunião do CD e que a autorização não significa a implementação. Explicou que a
implementação envolve vários aspectos relacionados na Instrução Norma va sessenta e cinco com métricas,
mensurações, entregas, resultados e isso demanda um grande esforço ins tucional. Alguns servidores entenderam
que o programa estaria funcionando assim que fosse autorizado, mas na verdade não, e é agora que acontece o
grande desafio. Foi cons tuído um Grupo de Trabalho dentro da Câmara de Gestão de Pessoas (CAGEP) formado
pela PROGEP, Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e pela Comissão Interna de Supervisão (CIS) e dado um
“start” dentro do GT para mapeamento dos processos e das a vidades que seriam passíveis do teletrabalho com
muita cautela e critérios. No próximo item, Professor Thiago Sousa falou sobre o Processo Sele vo de Professor
Subs tuto e a construção da Instrução Norma va que foi feita uma conversa com os DDEs e a comissão que par cipa
da elaboração da IN explicando todo o trâmite que foi reduzido para dar mais celeridade na contratação além da
centralização das listas na PROGEP. Amanhã, dia 25 de junho será disponibilizado o documento final e também o
edital emergencial. Nos informes, Professor Thiago Sousa solicitou que os gestores tomem cuidado com informações
distorcidas. Explicou que a PROGEP tem recebido alguns servidores das unidades ques onando o documento que a
PROGEP nha elaborado para o retorno às aulas presenciais e alertou que o documento não existe. O documento
existente é o que a comissão da reitoria elaborou para o retorno parcial das a vidades na Reitoria onde foi feito o
mapeamento dos espaços e levantamentos da parte de engenharia com a par cipação dos setores e das Pró-
reitorias. Professor Thiago Sousa comentou sobre a vacinação dos servidores da Reitoria e do Campus Pouso Alegre
que aconteceu nos dias 18 e 19 de junho. Foi feito um esforço para conseguir que os terceirizados fossem vacinados
e com a ajuda da PROAD, setor de Contratos e Qualidade de Vida a vacinação e a vacinação foi efe vada. Professor
Thiago Sousa colocou à disposição o setor da Qualidade de Vida para ajudar as unidades que estão tendo problemas
com a vacinação de seus colaboradores trocando informações. Com relação a RSC, Professor Thiago Sousa disse que
compar lhou a nova Resolução frisando os pontos crí cos que precisam ser adequados e informou que a Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD) já tem ciência e o prazo é de noventa dias para a adequação. Nos
expedientes, Professor Cléber passou a palavra para o Professor Thiago Caproni que falou sobre o pacote de bots do
WhatsApp (“Bots são robôs que desempenham tarefas automa zadas pré-definidas, amplamente u lizados em uma
série de plataformas e serviços online”). Informou que no Campus Poços de Caldas usou o WhatsApp para fazer
contato com os candidatos do ves bular e que foi muito posi vo. Explicou sobre as ferramentas do aplica vo de
comunicação que é feito através desse atendimento automá co (bots) e citou os valores e comentou que a
contratação seria via licitação. Informou que a empresa que ele entrou em contato se propôs a fazer uma
apresentação ao CD e perguntou se os gestores se interessam e todos concordaram. Professor Thiago Caproni se
pron ficou em agendar a apresentação. Professora Sindynara compar lhou com os gestores o resumo execu vo da



reunião. Professor Marcelo: Comentou sobre o início dos trabalhos no Conselho Consul vo do INEP e frisou as
questões sigilosas dos membros. - Sobre a necessidade de formatar uma minuta sobre quando da presencialidade
nas a vidades acadêmicas - ação de planejamento e se preparar com todas as medidas. - Matriz de 2022 será
cons tuída uma Comissão para análise – a matriz de 2021 está atrasada e a portaria saiu no dia 17/06. - Nova
reformulação do RSC – dentro da nossa ins tuição todos os protocolos são seguidos e ágeis. Em ins tuições com
atraso nas análises podem sofrer impactos com a nova regulamentação. - Sobre a questão orçamentária estamos em
momento crucial. É necessário fazer com urgência a questão da execução. Se deixar para frente pode acumular e
acontecer como no final do ano passado. Em outubro/2021 haverá recolhimento do orçamento das unidades e
u lizadas em outras ações. - Integridade – anualmente é feita a análise do índice de governança geral (IGG), não é
um ques onário simples, é bem amplo e um balizador dentro do TCU. Para o ano de 2023 está previsto 73% de IGG.
Este ano aconteceu uma ação síncrona que é o ques onário de 18 perguntas do TCU e a ação de consultoria da CGU
sobre integridade. As ações é para toda ins tuição e servidores, ou seja, é uma necessidade dentro dos princípios de
gestão de riscos, governança, combate a corrupção - Consulta pública sobre a abertura de dados para o plano de
dados abertos, importância na divulgação e par cipação. - Atas de nº 110 e 111 aprovadas. Camilo – ASCOM: -
Alertou a todos quanto aos prazos para efe vação do processo sele vo 2022/1 uma vez que envolvem processos de
contratações e outros procedimentos. Todas as informações sobre oferta de cursos, vagas, período, entre outros,
deverá chegar até 31 de julho de 2021 e até 15 de agosto temos que ter as datas dos editais para estruturação nas
artes. Professor Giovane – PROEN: - Existe a necessidade de fazer o seguro dos estudantes do IFSULDEMINAS, cujo
contrato encerra-se em 31/10/21. No novo processo de licitação, que será ins tucional, haverá uma divisão dos
custos entre os Campi. Atualmente o custo por vida segurada é de R$ 1,30. Na nova licitação incluiremos estudantes
de IFS, MCD e MUZ. - Foi apresentado os dados de matrículas (coletados 16/06/2021) e atendimento aos percentuais
da Lei nº 11.982. O número de matrículas equivalentes atualmente é de 30.696,00; sendo 12% de integrado, 34,17%
de subsequente, 2,72% de concomitante, 0% de proeja, 12,57% de formação de professores e 37,51% demais cursos
(bacharelados, FIC, mestrado e pós-graduações sem perfil de formação de professores). - Norma va Docente:
informado um relato dos trabalhos, com entendimento do item 7.7 da Portaria 983, encaminhando o entendimento
de uma perspectiva institucional. - Programa Institucional de apoio ao docente (pós-pandemia) – objetivo de apoiar o
docente após a pandemia por meio de um programa de diagnós co e apoio ao discente em programa de oferta de
conteúdos básico de "nivelamento" e "reforço escolar", considerando dois anos le vos consecu vos em estudos
remotos. Serão R$ 150.000,00 inves dos. A prioridade do orçamento é para execução no integrado e parcialmente
no superior. O convite foi feito para que as unidades avaliem o seu orçamento e apoiem a extensão do programa
para os cursos superiores. O programa será via plataforma e com apoio de tutores. O programa será construído com
os DDEs/DENs/CGEs, ouvido os coordenadores de curso. - Sobre os prazos e procedimentos para o ves bular 2022/1.
Foi enviado uma planilha para os Campi e processo de informe das vagas, modalidade, nome do curso e período via
SUAP, principalmente se o curso es ver com PPC em trâmite. O importante é não mudar os quatro itens durante o
trâmites: número de vagas, nome do curso, modalidade de oferta e turno. Honório – PROAD - Contratações 2021, foi
comentado sobre o número baixo de processos, que exis a a incerteza quanto ao orçamento, mas agora está mais
claro. Quanto aos prazos temos que pensar sempre de trás para a frente, sendo a data base primeira semana de
novembro, sempre criando prioridades ins tucionais. Será realizado uma reunião para rar dúvidas com
demandantes. - Inventário está acontecendo a migração SIADs, e contamos com apoio dos diretores e que existe
uma reunião urgente com os setores . Orçamento – sobre a matriz 2022 foi cons tuída uma comissão – portaria
enviada ao CD. Precisamos de um planejamento a curto e longo prazo, pensando sempre em sobre os “18” meses.
Necessidade de reunião com as áreas e a sugestão seria com Diretores, DAPs, DDEs, Coordenadores de cursos e
outros. Professor Cleber – PROEX - Liberação de recursos, quase R$ 200.000,00 para residência agrícola, com
contemplação de duas propostas no edital do MAPA. - Vacinação de bolsista das licenciaturas, no dia 10/06 foi
realizado junto às coordenações do PIBID, pró-licenciaturas e residência pedagógica enviado para 32 secretarias de
educação demonstrando a importância e solicitação de vacinação destes estudantes. Algumas cidades já estão
atendendo. - Seminário nacional de curricularização que está sendo elaborado uma comissão, será dia 30/06 e 01/07
e que os cursos de Administração dos Campi Carmo de Minas e Machado serão apresentados. Professora Sindynara
– PPPI: - Sobre a minuta de IN para os cursos intercampi teremos um prazo para melhorar o documento junto aos
DDEs e DENs. - Foi compar lhado um edital sobre “banca” de orientador voluntário para cursos Lato sensu, para que
a gestão faça considerações. - Seminário de indicação geográfica voltado para cafeicultura dia 23/09/2021; - 2º
Webinar de inovação será 01/07 (Busca e análise de informações para estratégias para inovação); - Hackathon ficou
deliberado que será ins tucional mas o edital sairá pelo Campus Passos; - Máscaras de acetato ficou elucidado que
antes de u lizar, deverá ser re rada a película protetora, para melhorar a visibilidade. Professor Thiago Sousa -
PROGEP - Programa de Gestão e Atuação do GT existe uma tramitação e estruturação para que de fato seja efe vado
na ins tuição. Existe uma necessidade de mapeamento dos processos. - Processo sele vo de professor subs tuto -
está sendo finalizada a instrução norma va para diminuir o fluxo de etapas e ter agilidade quanto ao tempo,
simplificando os trâmites e centralizando a lista na PROGEP. Após o recebimento da documentação dos candidatos a
PROGEP enviará às unidades solicitantes para avaliação. Existem prazos legais a serem cumpridos no que se refere a
publicidade do edital e recursos. - Cuidado com informações para não serem distorcidas, principalmente neste
período de pandemia. - RSC como já comentado veram algumas mudanças, a CPPD já possui ciência e algumas são
de impacto. Temos 90 dias para fazer as adequações. Expedientes: Professor Thiago Caproni, Diretor do Campus
Poços de Caldas: - Apresentou sobre o pacote sobre os bots do WhatsApp, o quanto facilitou a comunicação entre
comunidade interna e externa. Foi colocado se todos os Campi possuem interesse para ser aderido um pacote para
todo o IFSULDEMINAS. Deverá ser feito um processo licitatório uma vez que existem outras empresas que atuam
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