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Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, no Campus Avançado Três

Corações sob a presidência do reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima décima sexta reunião do

Colégio de Dirigentes, estando presentes : Camilo Antônio de Assis Barbosa, Carlos Henrique Rodrigues Reinato,

Cleber Ávila Barbosa, Francisco Vítor 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, Marcelo Carvalho Bo azzini, Pedro Henrique

Mendonça dos Santos, Renato Aparecido de Souza, Sindynara Ferreira, Thiago Caproni Tavares e Thiago de Souza

Santos. A pauta foi enviada antecipadamente por e-mail sendo: 1. PALAVRAS DO REITOR; 1.1 - Empenho -

Orçamento LOA. 1.2 - Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e a u lização do sistema e-Prevenção.

1.3 - Pautas Consup. 1.4 - SA SETEC/MEC - retorno gradual das a vidades le vas presenciais. 1.5 – Expedientes. 2.

PROEX; 2.1 - Diálogo: Curricularização da Extensão. 2.2 - Ofertas de FIC presenciais: cidades e presídios. 2.3 - Feira de

Estágios virtual. 3. PROEN. 3.1 - Flexibilização dos 200 dias le vos do ano le vo de 2021 e calendários acadêmicos.

3.2 - Trâmite da minuta de retorno gradual as a vidades le vas e seus desdobramentos. 4. PPPI; 4.1 - Edital Elite Jr.

4.2 - Edital de Mapeamento de Ecossistemas. 4.3 - Núcleos Incubadores da INCETEC. 4.4 - Informes sobre o Edital nº

35/2020. 4.5 - Cursos de capacitação para discentes Lato sensu. 4.6 - Eventos PPPI. 4.7 - Capacita Sul de Minas: aula

das pós-graduações. 5.PROAD. 5.1 – Orçamento. 5.1.1 - PLOA 2022. 5.2 - Comunica emendas parlamentares. 6. DDI;

6.1 - Inclusão das Coordenações de Curso nos regimentos internos, para inclusão das FCC no SIORG/SIAPE. 7.

PROGEP: 7.1 - Programa SIASS até você. 7.2 - Workshop sobre aposentadoria. 7.3 - Palestra sobre avaliação de

desempenho. 7.4 - Orientações sobre a vidades administra vas presenciais; 7.5 - Orçamento para capacitação -

Ação 4572. 7.6 – Informes. 8. EXPEDIENTES. Professor Marcelo começou a reunião agradecendo ao Professor

Francisco pela recep vidade. Comentou que a reunião de hoje é a segunda reunião em formato presencial desde o

início da pandemia e esta reunião existem algumas pautas com decisões delicada. Jus ficou a ausência da Professora

Mariana e agradeceu ao Professor Marcelo Bo azini que subs tuiu a diretora-geral do Campus Pouso Alegre na

reunião. Professor Marcelo comentou sobre o evento que acontecerá em Brasília, a 1ª edição da Semana Nacional da

Educação Profissional e Tecnológica, o evento será realizado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

(Setec) do Ministério da Educação (MEC). O dia da Educação Profissional e Tecnológica é comemorado entre os dias

23 a 25 de setembro e esse ano será em formato presencial. Como as ações com o caminhão ins tucional chamou

muito a atenção, aliado a outros projetos, o IFSULDEMINAS disponibilizará um ônibus para que a equipe possa se

deslocar até Brasília onde serão apresentados os projetos ins tucionais. Professora Sindynara comentou que o

convite foi feito às unidades e alguns projetos foram selecionados para esse evento em Brasília citando as unidades e

projetos que já estão confirmados. Professor Marcelo pediu desculpas pela ação que aconteceu de modo

intempes vo e que toda a comunicação foi feita com todos os Diretores de Ensino das unidades com o apoio do

gabinete e da PPPI informando que as diárias serão custeadas pela reitoria. Professor Marcelo disse que há previsão

na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022 de um milhão seiscentos e vinte e seis mil reais para a contratação de

Atendimento Educacional Especializado (AEE). Comentou que, com o valor liberado, poderá ser feita a ampliação das

ações. Professor Giovane comentou sobre a ação que deverá ser feita junto aos Núcleos de Apoio a Pessoas com

Necessidades Específicas (NAPNES), o evento que acontece em outubro para integração das ações de atendimentos



aos estudantes e também os projetos que já estão em andamento como o da Equoterapia, Aprendendo com as

Diferenças o da brinquedoteca, dentre outros com o mesmo cunho social. Professor Marcelo comentou sobre o

encaminhamento ao Ministério da Economia do o cio solicitando a revisão do prazo para a unificação das Unidades

Gestoras (UASGs) e comentou que nesse momento não vê “clima operacional” para essa unificação. Comentou que

as Equipes das unidades de Poços de Caldas, Passos e Pouso Alegre onde aconteceram a unificação podem dar um

testemunho de como comprometeram algumas ações. O Ministério da Economia encaminhou uma proposta de

liberação de duas UASGs, mas Professor Marcelo Bregagnoli como reitor, é contra e a favor que seja man do pelo

menos o que se tem hoje (as quatro UASGS de Inconfidentes, Machado, Muzambinho e uma centralizada na Reitoria

e isso até 2024) pois não há folego ins tucional para unificar no momento. Professor Marcelo Bregagnoli salientou

que é preciso a discussão de estratégias pois a execução orçamentária está em quarenta e quatro por cento e

conforme está no o cio o Mec, no dia dez de dezembro o orçamento será recolhido. Professor Marcelo Bregagnoli

falou que há a necessidade de criar uma data limite do IFSULDEMINAS para que, internamente, se consiga remanejar

o recurso de quem não conseguiu empenhar para um montante, sendo assim redistribuído para a ins tuição não

perder orçamento. Professor João Paulo disse que unificação das UASGs foi um prejuízo para a ins tuição e ficou

muito trabalhosa a forma de atuação da unidade. Professor Marcelo Bregagnoli perguntou aos gestores se

conseguem avançar na execução orçamentária. Professor João Paulo disse que depende dos contratos vigentes e são

muitos contratos de terceirização para a renovação que normalmente acontecem no início do ano seguinte e não

sabe se consegue antecipar. Professor Luiz Flávio disse que conseguirá executar até outubro ou início de novembro.

Professor Carlos comentou que a grande parte dos contratos é de terceirização (Pregões) que estão em andamento e

finalizando a unidade dará grande passo na execução. Professor Marcelo Bregagnoli sugeriu como proposta o dia

vinte e seis de novembro para fazer o recolhimento interno e a posterior redistribuição para quem execute, para a

ins tuição não perder orçamento. Todos concordaram com o prazo. Com relação aos contratos, Professor Marcelo

Bregagnoli solicitou que o que puder deixar em Restos à Pagar (RAP) é para deixar pois a situação ainda é de “ano de

guerra”. Professor Marcelo Bregagnoli perguntou se as unidades tem possibilidades de projetos de sustentabilidade

para empenho imediato e, caso posi vo, seja encaminhado por e-mail ao reitor com cópia a chefia de gabinete da

reitoria. Conforme foi feita nos anos anteriores será elaborada uma planilha e agora com a prioridade “zero” a

proposta de estação de tratamento de água e esgoto. A data máxima para o envio dos projetos de sustentabilidade

também será no dia 26 de novembro mas o quanto antes chegar o processo via SUAP é melhor e citou o exemplo de

como foi feito no IF Pluvial. Professor Marcelo Bregagnoli comentou sobre o movimento de algumas prefeituras em

busca de campi através de forças polí cas atrás de unidades no IFSULDEMINAS. Professor Marcelo Bregagnoli

comentou que está indo para Belo Horizonte na data de hoje para, 9 de setembro, para assinatura de um convênio

com o Tribunal de Jus ça de Minas Gerais (TJMG) para o desdobramento de futuras ações de capacitação. Sobre o

Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e a u lização do sistema e-Prevenção, chamou a atenção dos

gestores para o papel do Diretor de Planejamento e Administração (DAP) que deve trabalhar a transparência nos

processos, sobretudo no que se refere a orçamento e solicitou que os diretores repassem para os DAPs a importância

do PNPC e nas questões de gestão de pessoas sobretudo no que se refere a alocação de força de trabalho dos

Técnicos Administra vos. Professor Thiago Sousa comentou que a ins tuição está avançando na questão de ações de

integridade como o auxílio uso do aplica vo Sou-GOV (trata-se de um canal único de atendimento a direitos e

bene cios gerados em função da relação de trabalho com a Administração Pública Federal) e também nas

orientações ao servidor em atendimento as questões legais como a declaração de acesso ao seu Imposto de Renda e

também no preenchimento Documento confidencial de Informação (DCI). Comentou que o Tribunal de Contas da

União (TCU) e a Corregedoria Geral da União (CGU) sempre ques onam se a ins tuição possui algum ou aderiu a

algum instrumento regulador e lembrou que a ins tuição só consegue avançar em governança e integridade através

desses instrumentos e solicitou que os gestores preencham e incen vem os servidores a preencherem. Professor

Marcelo comentou que o IFSULDEMINAS recebeu uma Solicitação de Auditoria (SA) do MEC referente ao retorno

gradual das a vidades acadêmicas com prazo de resposta internamente para amanhã (dez de setembro) até as 12

horas. Após o envio das respostas pelas unidades através do SUAP, as respostas serão compiladas e enviadas para o

MEC. Professor Thiago Sousa disse que a PROGEP recebeu uma cobrança da SETEC com relação a disponibilização de

algumas informações, inclusive do quan ta vo de servidores em exercício especificando quantos se encontram em

trabalho presencial. Professor Marcelo disse que “antes de ser surpreendido” é necessário planejar. Comentou ainda

que o IFSULDEMINAS pode ir além, pois tem muito álcool sendo produzido e equipamentos de proteção individual

(EPIs). Professor Giovane comentou que na minuta do documento que será apresentada ao Conselho Superior que

trata das diretrizes para retomada gradual das atividades letivas, não há uma data pois a definição será da unidade. O

documento que pede uma previsão da data é a solicitação de auditoria do Ministério Público Federal. No próximo



item abordado pelo reitor, tratou do processo de ingresso e na deliberação dos gestores se haverá a cobrança de

taxa e quais seriam os valores. Ficou decidido pelos gestores a cobrança de vinte e cinco reais tanto para os cursos

técnicos quanto para os cursos superiores. Para os cursos “lato sensu” ficou deliberado o valor de cinquenta reais

quando ocorrer o processo sele vo através de aplicação de prova e a isenção da cobrança da taxa quando o processo

de seleção for por análise curricular. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Cleber que apresentou as

pautas da PROEX. 2.1 - Diálogo: Curricularização da Extensão. O evento será online e acontecerá no dia 16/09, a

par r das 15h o convite já foi repassado aos DDEs e Coordenadores de Cursos. Professor Cleber solicitou o apoio dos

gestores e estendeu o convite a todos. No próximo item: 2.2 - Ofertas de FIC presenciais: cidades e presídios.

Professor Cleber comunicou que já está avançando na questão presencial e o principal que é o Capacita Sul de Minas

que conta com o apoio do Deputado Odair Cunha . No próximo item: 2.3 - Feira de Estágios Professor Cleber

comentou que a 9ª Feira de Estágios e Empregos do IFSULDEMINAS será, pela segunda vez, executado em formato

virtual. Solicitou o apoio dos gestores e convidou a todos para que reservem as datas em suas agendas e prestigiem o

evento. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Cleber e passou a palavra para o Professor Giovane que

apresentou as pautas da PROEN. Professor Giovane apresentou o item: 3.1 - Flexibilização dos 200 dias letivos do ano

le vo de 2021 e calendários acadêmicos, dizendo que o MEC homologou a portaria número dois do CNE e flexibilizou

os duzentos dias le vos e isso aconteceu a pós a aprovação dos calendários do IFSULDEMINAS. Professor Giovane

sugeriu como proposta a solicitação ao Conselho Superior revogando os calendários no caso do campus querer

modificar os calendários e o que o diretor publique uma portaria de definição do novo calendário do campus.

Solicitou que, caso haja essa deliberação e que o novo calendário seja repassado para a PROEN para

encaminhamento ao Consup. Professor Giovane se pron ficou a encaminhar um e-mail para os campi com as datas

até o final de outubro e que os diretores já comecem as conversas sobre os calendários na unidade. Professor

Giovane disse que no IFSULDEMINAS os calendários são dis ntos e seria muito ú l para a ins tuição se trouxessem o

calendário para março para uma unificação, caso seja possível. Professor Marcelo Bregagnoli lembrou a todos que

ficou deliberado na úl ma reunião do CD, que a entrada dos cursos superiores dos novos estudantes sejam em abril,

os veteranos podem ocorrer em fevereiro ou março já nos cursos técnicos o início em março, podendo usar o mês de

fevereiro para recuperação e aulas prá cas. Nos informes, Professor Giovane comentou sobre a rodada de conversas

que teve com os alunos mediadores virtuais que aconteceu por campus. Comentou que o momento foi bem posi vo,

no entanto, os alunos estão com uma sensação de desânimo com o ensino remoto apesar de reconhecerem o

esforço do campus e dos docentes e cerca de oitenta por cento dos alunos querem o retorno presencial. Foi aplicada

uma pesquisa e na próxima semana será divulgado o resultado. Frisou que não houve reclamação no que tange o

ensino remoto ou com relação aos docentes. Professor Giovane disse que em nenhum momento da conversa houve

a pressão pelo retorno e sim a explicação que a volta deve acontecer com bastante cautela e respeitando os

protocolos, o que acalmou um pouco os estudantes. No próximo item de pauta: 3.2 - Trâmite da minuta de retorno

gradual as a vidades le vas e seus desdobramentos, Professor Giovane comentou que o documento passou pela CIS

e CEPE e será encaminhada para o Consup. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Giovane e passou a palavra

para a Professora Sindynara que apresentou as pautas da PPPI. 4.1 - Edital Elite Jr.: Professora Sindynara disse que o

edital tem o obje vo de oferecer apoio ao ELITT, por meio de bolsas aos estudantes, para atuarem como ELITE Jr.,

possibilitando o desenvolvimento de a vidades ligadas à inovação e ao empreendedorismo com o interface:

pesquisa, inovação e empreendedorismo. Os Campi ficaram com a responsabilidade de lançar os editais, no caso

Muzambinho e comunicou que já foi feita a descentralização. Professora Sindynara disse para sempre alinharem com

os coordenadores do ELITT, Pesquisa e o NIPE – como forma de apoio a eles e que são muitas ações maravilhosas

sendo desenvolvidas. No próximo item: 4.2 - Edital de Mapeamento de Ecossistemas, o edital tem como obje vo

apoiar as propostas, para o mapeamento do ecossistema empreendedor no Sul de Minas Gerais. Professora

Sindynara comentou que este mapeamento servirá de embasamento para planejamentos estratégicos e

aproximação com os APLs. Proposta até 4 bolsas para estudantes, por Campus, no valor de R$ 400,00 durante 5

meses. Campus par cipantes: Inconfidentes, Carmo de Minas, Machado e Muzambinho. No próximo item: 4.3 -

Núcleos Incubadores da INCETEC. Professora Sindynara agradeceu a todos os diretores-gerais e comentou que este

ano a ins tuição conseguiu o primeiro núcleo incubador no Campus Passos e agradeceu ao professor João Paulo pelo

empenho. No próximo item: 4.4 – Informes sobre o Edital nº 35/2020, Professora Sindynara informou que chegaram

as duas CNCs do Edital, uma vai para o Campus Poços de Caldas e outra para Carmo de Minas. Solicitou aos diretores

que assim que receberem deverão fazer um treinamento e não mexer antes de contatar a empresa. Segunda fase:

vai ocorrer em 2022 no primeiro semestre, inscritos apenas os que conseguiram na fase 1. Professora Sindynara disse

que a ins tuição tem ajudado na parte administra va de alguns IFs. Ainda faltam alguns itens para chegar, como: kit

lego, kit arduino, caneta 3D, impressora de pequeno porte. No item: 4.5 – Cursos de capacitação para discentes Lato



sensu: Professora Sindynara comunicou que, para conhecimento de todos a PPPI está organizando com o apoio da

gestão de Carmo de Minas, 3 cursos para os discentes de Lato sensu:1) Fontes de informação e técnicas de pesquisa:

como usar e pesquisar de forma eficiente em bibliotecas digitais, periódicos especializados, banco de dados e bases

de dados; 2)Citações e referências de acordo com a ABNT; 3) Elaboração de trabalhos acadêmicos: estrutura,

planejamento e execução. No item de pauta: 4.6 – Eventos PPPI, Professora Sindynara apresentou a agenda de

eventos da PPPI: 11/09: Ideação na Incetec.14 e 15/09 : 2º Fórum de Negócios de Impacto em parceria com IFMT –

Incetec; 15/09: Prova OBAP; 23/09: 1º Seminário de Indicações Geográficas de Cafés - parceria entre IFSULDEMINAS,

MAPA e Sebrae:Professor Sindynara compar lhou o link do evento:  https://www.sympla.com.br/1-seminario-de-

indicacoes-geograficas-de-cafe__1282121; 23 a 25 – Feira: Dia Nacional da Educação Profissional e Tecnológica;

29/09: Ciclo de Palestras Estratégias para Inovação; Outubro: 3º Hackathon; 06/10: Encerramento da OBAP; 25 a

29/10: 13ª Jornada Cien fica e Tecnológica e 10º Simpósio de Pós-Graduação; 22, 23 e 24/11: Semana de

Empreendedorismo. No próximo item: 4.7 – Capacita Sul de Minas: aula das pós-graduações, Professora Sindynara

comentou que no dia 30/09 está marcada para a aula magna das pós-graduações provenientes da emenda do

deputado Odair Cunha e assim que ver a confirmação do horário repassará. Professor Marcelo Bregagnoli

comentou que tem visitado os Polos e que o trabalho está sendo muito bem conduzido e que na oferta dos Lato

Sensu e outros cursos é muito importante, assim como, o acompanhamento às coordenações dando assistência o

Polo e que muitos são parceiros do IFSULDEMINAS e o estreitamente das relações é fundamental. Professor Marcelo

comentou sobre a vinda da Direção Central da Receita Federal nos dias 24 e 25 de outubro e disse que sugeriu uma

visita ao Campus Inconfidentes por questão de logís ca pois eles virão por Campinas. Informou que será feita uma

visita na usina no processamento do álcool, no processo de compostagem e no Campus Pouso Alegre uma ação

pontual com a APAC com o processo de descaracterização. Professor Marcelo Bregagnoli salientou que a visita é

fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido ins tucionalmente. Tudo começou com uma ação bem discreta e tem

avançado muito e Agradeceu o empenho dos Campi Machado, Passos e Três Corações nas ações da TVs box com o

projeto de descaracterização e criação de mines computadores. Professor Marcelo passou a palavra para o Pedro que

apresentou as pautas da DDI. 6.1 Inclusão das Coordenações de Cursos nos regimentos internos, para inclusão das

FCC no SIORG/SIAPE. Pedro explicou que o Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (Siorg) é um

espelho do organograma do IFSULDEMINAS e que por decreto todos precisam ser cadastrados neste sistema. No

SIORG constam as diretorias, coordenações e setores com as funções gra ficadas correspondentes e também estão

cadastradas as Funções de Coordenação de Curso. No mês de outubro haverá uma migração do Siorg para o Sistema

Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape). O Siape fará a extração dos dados do Siorg e está sendo

feito um trabalho de organização e atualização do Siorg para que não se tenha problemas. Pedro comentou que na

semana passada foi feita uma consulta com a orientação de alterar os regimentos internos e criar o link de cada

regimento, incluindo as coordenações de cursos e suas respec vas FCCs com as atribuições e criando o setor de

Coordenador de Curso dentro do Siorg. Pedro disse que não tem prazo es pulado ainda. Professor Marcelo

Bregagnoli agradeceu ao Pedro e passou a palavra para o Honório para a apresentação das pautas da PROAD: 5.1

Orçamento Honório falou sobre o valor que será disponibilizado para AEE conforme foi mencionado pelo reitor no

início da reunião. Informou que esse orçamento a princípio fica na reitoria. Próximo item: 5.1.1 – PLOA 2022 .

Honório compar lhou com os gestores a planilha de orçamento e lembrou aos gestores que desde 2019 havia uma

repe ção de orçamento não havia matriz e nenhum vínculo com a PNP apenas a lógica do Ministério da Educação.

5.2 Emendas parlamentares. Honório cobrou sobre as emendas parlamentares os Campi Poços de Caldas, Machado

e Reitoria que tem o prazo até o final do mês para fazer o empenho. Honório comentou sobre a fonte 250 e frisou a

importância de quem for efetuar venda de café, gado ou outros que não deixem para um úl mo momento para não

virar o exercício ou que a ação seja feita em janeiro. Professor Marcelo agradeceu ao Honório e passou a palavra para

o Professor Thiago Sousa que apresentou as pautas da Progepe. No item 7.1 – Programa SIASS até Você. Explicou que

foi uma demanda que iniciou no Colégio de Dirigentes onde foi criado um programa e apresentado aos gestores a

ação começou e agora passou por uma avaliação e ela foi bem posi va. O trabalho das perícias foram feitos nas

unidades e em alguns casos específicos no próprio domicílio do servidor que se encontrava mais debilitado. Professor

Thiago ressaltou que o programa con nuará e com um atendimento personalizado. Próximo item: 7.2 – Workshop

sobre aposentadoria: Professor Thiago Sousa comentou que a primeira turma será no dia 23 de setembro e a

segunda 4 de novembro e nas duas ofertas serão de 100 vagas cada para um atendimento mais personalizado e o

Workshop terá uma sequência para 2022 com pelo menos 4 turmas. No próximo item: 7.3 - Palestras sobre avaliação

de desempenho e avaliação de estágio probatório. Professor Thiago disse que as palestras serão ministradas pelo

Procurador Federal, Doutor Dauri Ribeiro Silva no dia 16 de setembro às 10 horas e comentou sobre a importância da

palestra. Professor Marcelo Bregagnoli comentou que inclusive está sendo encaminhado para a próxima reunião do



Consup o regimento de Avaliação de Desempenho. Professor Thiago disse que o regimento passa pelo Consup para

uma adequação à legislação vigente e o documento já passou pelas câmaras e está pacificado. No próximo item: 7.4

- Orientações sobre a vidades administra vas presenciais, Professor Thiago Sousa comentou que em reunião com os

pró-reitores, onde as a vidades presenciais da reitoria estão acontecendo de forma gradual e que a reitoria só parou

na “onda roxa” e a ins tuição está acompanhando o programa “Minas mais consciente” onde no momento se está

na onda verde com a capacidade de até cinquenta por cento de ocupação dos espaços. Comentou ainda que a

comissão de biossegurança fez uma análise muito per nente na reitoria e que as comissões locais das unidades

também fizeram as análises e orientou aos gestores para que adotem esse po de postura junto às chefias dizendo

que é importante o retorno gradual levando em conta as instruções que regulam as a vidades a IN109 e a IN37 a

Portaria do IFSULDEMINAS nº 1047/2020 levando sempre em consideração o protocolo de biossegurança. A escala

de trabalho dos servidores da reitoria está inserida no canal oficial que é o SUAP. Professor Thiago Sousa

recomendou aos DAPs, DDEs e chefes dos setores passem adotar essa inclusão na presencialidade para um respaldo

das chefias. No próximo item: 7.5 - Orçamento para capacitação – Ação 4572. Professor Thiago Sousa comentou que

algumas unidades tem o orçamento mas não conseguiram executar ainda. Foi enviado um e-mail para todos os DAPs

com o prazo até 15 de setembro para informarem se o recurso des nado para capacitação será ainda u lizado pela

unidade em 2021. Caso não seja u lizado, a PROGEP está solicitando esse orçamento para o planejamento nas ações

de capacitações ins tucionais, como o curso de primeiros socorros, aposentadorias e outros que serão desenvolvidos

pela PROGEP. Professor Thiago Sousa solicitou que os Diretores conversem com seus DAPs autorizando o repasse do

recurso para que ele não seja perdido. No próximo item: 7.6 – Informes: Professor Thiago Sousa comentou sobre a

agenda com os setores de Gestão de Pessoas das unidades que acontecerá de forma presencial com a equipe da

PROGEP para alguns alinhamentos e esclarecimento de dúvidas, principalmente no que se refere a processo sele vo

para professor subs tuto. Comentou que a ins tuição já melhorou muito com a construção da IN e com a

centralização das listas na PROGEP mas pode melhorar ainda mais. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Thiago

Sousa e dando sequência na reunião lembrou aos gestores que no próximo dia 14 de outubro acontecerá a reunião

do Conselho Superior. Informou que serão encaminhados para a reunião alguns Projetos Pedagógicos de Cursos

sobretudo de cursos de pós-graduação que foram contemplados através de “Ad referendum” e serão encaminhados

para a próxima reunião para a homologação. Além da Minuta Resolução Avaliação Desempenho - Técnicos

Administrativos mencionada na reunião pelo Professor Thiago Sousa, também será tema de pauta do Consup o

documento que trata da Política de Privacidade e Proteção de Dados  e está relacionada ao cumprimento da Lei Geral

de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Outro tópico importante que será apresentado na reunião é a Minuta que

dispõe sobre as diretrizes para Retomada Gradual das A vidades Le vas Presenciais nos Cursos Técnicos e

Superiores do IFSULDEMINAS e solicitou o apoio dos gestores na condução dos temas na reunião. Professor Renato

comunicou aos gestores que conseguiu alguns testes de Covid para o Campus Muzambinho e se alguma unidade

ver interesse pode encaminhar a solicitação para ele. Terminada a pauta, o Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli,

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião do Colégio de Dirigentes às 11 horas e 58 minutos.

Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, lavrei a presente ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre,

nove de setembro de dois mil e vinte e um.
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