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

substituto, professor Cleber Ávila Barbosa, realizou-se a centésima décima primeira reunião do Colégio de

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

Cleber Ávila Barbosa; Francisco Vitor de Paula; Giovane José da Silva; Fabrício da Silva Faria ; João Olympio de

Araújo Neto; Flávio Donizete Oliveira; 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: 1. Informes do Reitor Subs tuto em exercício; 2. Aprovação das atas

da 106ª, 107ª e 108ª Reunião do CD; 3. PROAD: 3.1 - Volume VI e V, 3.2 - Veto da Assistência Estudan l, 3.3 -

Troca Orçamentária, 3.4 - Orçamento de capital; 4. PPPI: 4.1 – Informes; 5. PROGEP: 5.1 - Palestra: Saúde

emocional e qualidade de vida, 5.2 – Informes; 6. PROEX: 6.1 - Chamada Pública de doações, 6.2 - Curricularização

da Extensão, 6.3 - Programa Recadastra / Cooxupé; 7. ASCOM: 7.1 - Manual de Gestão de Crises, 7.2 -Portaria

para a Cons tuição de Comitê Central de Crise e Subcomitês nos campi; 8. Expedientes. Professor Cleber

agradeceu a presença virtual de todos e jus ficou a ausência do Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli e do Pró-

Reitor de Administração, Honório José de Morais Neto que veram uma agenda intensa na semana passada com

algumas conquistas importantes que serão comentadas na reunião e hoje não puderam par cipar da reunião por

mo vo de saúde. O Diretor Fabrício fará a apresentação das pautas da PROAD mas alguns assuntos terão que

aguardar o retorno do Reitor Marcelo Bregagnoli e também do Pró-Reitor Honório. Jus ficaram ausências

também na reunião o Professor João Paulo de Toledo Gomes e a Professora Mariana Felice  que estão em

período de férias. Professor Cléber disse que em conversa com o Reitor por mensagem, foi solicitado que se

destacasse na reunião de hoje alguns pontos importantes, principalmente com relação a agenda da semana

passada. Comentou sobre a visita à Receita Federal em Uberlândia que resultou na sinalização da doação de

trezentos mil reais em pneus. Na agenda com a Receita Federal de Montes Claros foram adquiridos via doação

mais cento e setenta mil litros de bebidas apreendidas para a con nuidade da produção do álcool em gel pelo

IFSULDEMINAS. O planejamento logís co já foi iniciado para o transporte do produto até ás usinas das unidades

do IFSULDEMINAS. Na agenda com a Receita Federal de Brasília foram adquiridos cento e vinte computadores

para o IFSULDEMINAS. Na agenda também em Brasília, na interlocução com Planal na surgiu a proposta para

Machado e Inconfidentes de arrecadação na fonte 250 com relação à doação de cabeças de gados para as

unidades, Professor Cleber pediu para que o Professor Carlos coment asse sobre a agenda. Professor Carlos disse

que esteve lá para a separação do gado para trazer para a Ins tuição, um quan ta vo de cento e sessenta e cinco

cabeças e es ma-se um valor de oitocentos mil reais. Solicitou o apoio da PROAD na realização dos exames nos

animais e na logís ca da devolução do material que foi emprestado para o transporte dos animais. Professor

Cléber pediu o apoio ao Fabrício e caso necessário encaminhe a mensagem para o Honório. Professor Carlos

Reinato comentou ainda que a viagem foi bem propícia e que a doação chegou em um momento em que a

ins tuição estava precisando e com essa aquisição potencializará o setor produ vo alavancando diversas ações

com o recurso da fonte 250. Agradeceu ao Professor Marcelo e ao Honório pela interlocução e disse que a ação

foi posi va. Camilo, Diretor da Assessoria de Comunicação, solicitou que todas essas ações de doações da Receita

e outros órgãos sejam comunicadas na ASCOM para ar culação com as unidades do registro com fotografias e

matérias para ficar documentado e também como forma de prestação de contas para a Receita Federal. Professor



Cleber disse que foi muito bem lembrado pelo Camilo a importância do registro documental das ações. Outro

ponto colocado pelo Professor Cleber, a pedido do reitor, foi a agenda em Brasília na SETEC com o Kedson Raul de

Souza Lima que é o Diretor de Desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional, Cien fica e

Tecnológica – DDR onde foi colocado à disposição do IFSULDEMINAS um caminhão de mobiliário. Professor Cleber

disse que será enviado um o cio para a SETEC oficializando a doação. Professor Cleber disse que o Reitor,

Professor Marcelo Bregagnoli também conversou na SETEC sobre a questão orçamentária e a inversão de custeio

para capital e também sobre o valor suprimido da Assistência Estudan l e solicitou que esse assunto seja tratado

em uma próxima reunião. Terminado os informes, Professor Cleber colocou em apreciação as atas da 106ª, 107ª e

108ª Reunião do Colégio de Dirigentes, sendo aprovadas por todos. Passou a palavra para o Fabrício para

apresentação das pautas da PROAD. O Diretor Fabrício, a pedido do Honório, apresentou o resumo das ações que

foram tratadas com o Adalton Rocha de Matos que é o Coordenador Orçamentário do Ministério da Educação e

comunicou que posteriormente serão agendadas as reuniões com as unidades para a discussão do orçamento de

forma individual. Foi repassado ao Adalton a questão de capital do IFSULDEMINAS, principalmente o da

Assistência Estudan l que foi bloqueado. Colocou também sobre a importância do uso do capital para as ações

voltadas ao aluno como a Assistência Estudan l, compra de equipamentos e obras nos laboratórios para

atendimento aos estudantes da ins tuição e que a falta de orçamento vai piorar ainda mais a situação d o

IFSULDEMINAS. Fabrício disse que o Adauto está analisando a possibilidade de alteração não do orçamento mas

da alteração orçamentária. Fabrício comentou que a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) liberou as janelas de

solicitação de alterações orçamentárias e que, a par r do dia vinte até o dia trinta de maio, se alguém ver o

interesse na alteração de custeio para capital, já pode acionar as equipes das unidades e pedirem para entrar em

contato com a PROAD, onde serão repassadas as orientações. Lembrou que essa solicitação, como já é de

conhecimento de todos, é demorada e que o recurso fica bloqueado desde o momento da solicitação e só é

liberado via Decreto Presidencial no final do ano e caso não seja aceit a a alteração,  o recurso de custeio é

devolvido para a ins tuição. Fabrício comentou que se alguma unidade solicitar, é importante deixar o projeto

pronto e com registro de preços de preferência, para uma possível mudança de orçamento no final do exercício.

Segundo o Adauto nada impede que aconteça antes, devido a falta de orçamento de capital e bloqueio

orçamentário, pode ser que tenha a alteração aprovada no decorrer do exercício. Professor Carlos perguntou se,

c o m a troca do recurso de custeio para capital , em termos de capital, a ins tuição corre o risco de

con ngenciamento ou de perder o recurso. Fabrício disse que que com relação ao orçamento do Volume IV está

condicionado, hoje tem dezessete milhões e em torno de seis milhões bloqueados. hoje se tem dezessete milhões

e em torno de seis milhões bloqueados. Comentou ainda que segundo o Adauto, a SOF já entrou com um pedido

de liberação da diferença do valor que não está bloqueado do Volume IV, um valor de onze milhões de custeio da

20 RL e com isso já teria a garan a de oitenta por cento do orçamento, melhorando o cenário para 2021, mas

ainda não é certeza a liberação. A questão de orçamento extra, Adauto disse que não tem nenhuma previsão de

liberação mas que, a princípio é para trabalhar com a liberação dos oitenta por cento do orçamento. Fabrício

orientou aos gestores que verifiquem se é viável fazer o pedido da troca orçamentária agora ou esperar a segunda

ou terceira janela, pois se solicitar agora corre o risco da liberação somente entre novembro e dezembro de dois

mil e vinte um. Fabrício disse que essas foram as considerações passadas pelo Honório por áudio e que

posteriormente detalhará para os gestores e nas próximas reuniões que serão feitas com as unidades e suas

equipes da Diretoria de Administração e Planejamento. Professor Cleber passou a palavra para a Professora

Sindynara para apresentação da Pauta da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação(PPPI). Professora

Syndinara disse que a PPPI está organizando um ciclo de palestras denominado Estratégias para Inovação. As

inscrições estão abertas. No dia 28/05 às 14h com a par cipação da ex-presidente da FORTEC, senhora Shirley

Cou nho falando sobre estratégias de propriedade intelectual para inovação; no dia 01/07 às 14h participará o

Sócio Fundador e Diretor Geral da Axonal Consultoria Tecnológica, senhor Henry Suzuki falando sobre busca e

análise de informações para estratégias para inovação e por úl mo no dia 29/09 às 14h, a execu va de inovação,

senhora Raquel Resende falando como transformar ideias em negócios: Estratégicas de Captação de Recursos e

Interação com Mercado. Professora Sindynara compar lhou o link com os gestores no grupo do Whatsapp. No

próximo informe comentou sobre a organização em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento um seminário sobre Indicações Geográficas voltados para a Cafeicultura. Tudo indica que o evento

acontecerá em setembro abordando diversas temá cas de importância nesta área. Assim que definir a data

correta do seminário, será informada no intuito de todos ajudarem na divulgação, fazendo chegar de fato até o

produtor rural e demais interessados no assunto. No próximo item, Professora Sindynara informou que a SETEC

entrou em contato com dois coordenadores aprovados no Edital nº 35/2020 que trata do apoio à criação dos



Laboratórios IFMaker na Rede Federal de Educação Profissional Cien fica e Tecnológica, a escolha pela explicação

de um dos membros foi devido a 1ª colocação do Campus Poços de Caldas e o outro que envolve a Reitoria e o

Campus Pouso Alegre pelo caráter inovador do Lab Maker Móvel. Eles estão organizando um evento para

apresentação dos espaços makers, no dia 19/05 provavelmente às 14h30, em que o IFSULDEMINAS foi convidado

para apresentar, de 10 a 15 minutos, sobre as a vidades de todos os espaços makers e abordar de forma rápida

sobre os projetos que foram aprovados no edital. A apresentação por recomendação deles se dará por meio de

um dos professores envolvidos no projeto, e devido o Lab Maker Móvel ter um envolvimento diferente e

inovador, a professora Mariana – diretora, se dispôs a fazer a apresentação. Já foram repassadas as informações

aos Coordenadores dos Espaços Makers sobre o evento, foi compar lhado um documento no drive para inserção

das informações e fotos. Eles mencionaram ser muito importante registrar as fotos das a vidades. Também, após

esta apresentação, será solicitado para todas as ins tuições envolvidas no edital, a escrita de um relato contando

a história dos Espaços Makes, neste sen do, o documento compar lhado com os coordenadores já ajudará

também na elaboração deste relato. Além de trazer na reunião de hoje do CD para  informar, Professora Sindynara

disse que a comunicação tem o intuito de solictar aos gestores que auxiliarem nesta questão, contribuindo com os

Coordenadores para o preenchimento deste documento até amanhã, dia 14/05. No próximo item comentou

sobre a Curricularização da Pesquisa, em uma reunião com os DDEs e com a Comissão de Revisão da Norma va

Docente, ficou aprovado uma palestra na segunda quinzena do mês de junho, abordando a temá ca. Um pré-

convite já foi realizado com a Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professora Fá ma Peres Zago

de Oliveira, do Ins tuto Federal Catarinense (IFC). No úl mo item da PPPI, Sindynara disse que precisa tratar ou

resgatar um assunto para ficar mais bem elucidado sobre cargo de direção receber bolsa. Este assunto ficou muito

claro na Resolução do Conselho Superior nº 87/2020 que trata do Programa Ins tucional de Bolsas (PIBO) no

ar go 14 em que docentes ocupantes de cargo de direção no IFSULDEMINAS e demais Ins tuições de Ciência e

Tecnologia (ICT) parceiras podem desenvolver a vidades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e

empreendedorismo no âmbito dos programas e projetos ins tucionais, desde que, sem recebimento de bolsas. E

a PIBO fala no ar go 1º que são bolsas pagas diretamente pelo IFSULDEMINAS ou por Fundação de Apoio.

Entretanto ela disse que recebeu uma consulta se um CD-04 poderia receber bolsa, para o Chamamento Público

do IFES nº 01/2021, que trata do apoio à iniciação tecnológica com foco no ensino de programação aplicada.

Professor Cleber disse que já teve sim uma deliberação do Colégio de Dirigentes na época do Pronatec e antes da

PIBO e na época ficou deliberado que as bolsas seriam direcionadas para servidores que não nham Cargos de

Direção por questão de dedicação à função (CD)  e também para o envolvimento ins tucional de outros

servidores. Nos Programas até então, seja Pronatec, Novos Caminhos e foi assim também no Mediotec. Professor

Carlos Reinato disse que realmente a discussão aconteceu na época do Pronatec e se estabeleceu a limitação das

bolsas para quem não nha CD, isso aconteceu em função de carga horária e também dar a possibilidade de

outras pessoas se envolverem na programa. Professor Carlos Reinato achou importante a Professora Sindynara

levantar essa questão pois hoje se tem uma limitação em algumas áreas da pesquisa e principalmente no

desenvolvimento tecnológico de pessoas que vão buscar esses recursos e às vezes a pessoa está em cargo de

coordenação mas é ela quem vai captar o recurso. Comentou que pode estar limitando ações de captação de

recursos que não interferem na carga horária e podando a par cipação de pessoas que estão na gestão. Professor

Carlos Reinato disse ainda que é preciso incen var sobretudo a captação externa via Fundação de Apoio, em

função do orçamento e trazer recursos e tecnologias para dentro do Ins tuto e as vezes estas mentes estão

ocupando cargo de gestão. Professor Cléber disse que havia trocado algumas palavras com o Professor Marcelo

Bregagnoli que, quando há a captação externa é interessante, mas quando envolve recursos de TEDs e Programas

com recursos ins tucionais realmente é inviável. Professor Thiago Caproni solicitou que quando houver assunto s

para deliberação, que seja colocado na pauta pois tem acontecido de chegar pautas de úl ma hora e não há um

tempo para conversar com a equipe. Professor Thiago disse que acha injusto o servidor não par cipar de um

projeto com TED da SETEC por exemplo, onde a gestão do projeto não é feito na unidade o que não configura

conflito de interesse e realmente tem pessoas com CD que podem captar recursos e equipamentos para a

ins tuição. Comentou sobre o projeto do carro elétrico que ele não pode dar sequência pelo fato de ter CD. Tem

bolsas de coordenação de cursos que é por indicação do Diretor e disse que acha errado realmente a indicação de

servidores com CD. Editais da SETEC e outras ins tuições externas ele concorda. Professor Carlos disse que se for

por mérito do servidor é a favor, agora se for por indicação da gestão ele é contra. Professor Luiz Flávio disse que

sua fala vai de encontro ao que está consolidado no que se refere ao recurso externo a discussão fica mais no que

é interno ou indicação. Colocou então uma questão para se pensar dizendo: “Se a gestão excluir alguma

possibilidade, seja ela qual for do servidor com CD de prestar esse serviço ou concorrer não fere o princípio da



isonomia? E qual a culpa do servidor de ter uma CD?” Disse ainda que o servidor trás em seu lastro um projeto de

pesquisa e extensão ou inovação que con nua rodando quando ele era somente docente ou técnico

administrativo. Comentou sobre o servidor que tem perfil único na ins tuição, se o edital tem todo o seu perfil

mas ele tem CD a ins tuição está restringindo o seu direito. Professor Luiz Flávio disse que concorda com o

Professor Carlos quando diz que o que for indicação direta não poderá acontecer pois afeta a idoneidade como

gestor. Professor Luiz disse que em momento algum disse para indicar quem tem CD e faz coro com a ideia de não

indicar quem tem CD mas deixando liberado para os servidores captarem recursos e bolsas desde que não sejam

com indicação. Professor Cleber colocou para apreciação e f icou deliberado: Não promover indicação direta para

recebimento de bolsas a servidores com CD quando envolver recursos públicos e privados. Quando houver

concorrência ampla com recurso externo ou captação não exis rá restrição quanto ao recebimento de bolsa.

Professor Cleber passou a palavra para o Pró-Reitor Thiago Sousa para a apresentação das pautas da Pró-Reitoria

de Gestão de Pessoas (PROGEP ) que comentou sobre a proposta de uma live com a Palestra: Saúde emocional e

qualidade de vida para que o servidor tenha um apoio psicológico nesse momento atual de pandemia, o evento

acontece no dia 26 de maio às 9 horas e solicitou o auxílio dos gestores na divulgação. Nos informes, Professor

Thiago Sousa disse que na reunião passada foi comentado sobre o retorno do Programa Ins tucional de

Qualificação (PIQ) a Resolução está passando por adequações e provavelmente a aprovação do Consup será por

“ad referendum” e as unidades já poderão voltar a ofertar o PIQ. No próximo informe, falou que a Comissão de

Biossegurança da Reitoria juntamente com as comissões das unidades estão adotando alguns protocolos e

também uma car lha de orientação que será disponibilizada aos gestores. Comentou que a comissão não tem

como propósito fiscalizar mas sim orientar os setores por meio da car lha. Professor Alexandre Fieno perguntou

se há a possibilidade de reverter a decisão da diminuição de membros da Comissão de Qualidade de Vida pois as

demandas de trabalho da comissão tem aumentado. Professor Cleber explicou que exis am duas comissões, a de

Qualidade de Vida e a de Segurança do Trabalho, o que houve foi a junção das duas comissões que nham o

trabalho correlato em atendimento à comunidade e principalmente as unidades menores. Professor Carlos

lembrou que o pedido foi para fundir as comissões pois não tem pessoas para colocarem nas comissões e não

adianta ter comissão com dez pessoas e só dois trabalharem e voltar atrás do que foi decidido anteriormente é

um retrocesso. Professor Alexandre Fieno disse que entendeu a dinâmica e concorda e agradece pelas

explicações. No próximo item, Professor Cleber apresentou a pauta da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). Disse

que esta semana foi aberta a Chamada Pública de doações da reitoria e dos campi. Como o Reitor, Professor

Marcelo, já havia comentado, com a ampliação dos produtos doados pela Receita Federal, como roupas, bonés e

tênis, a chamada pública serve também como forma de prestação de contas à Receita Federal e foi incluído

também o álcool em gel só não foi colocado os itens de alimentação pois já se tem campanhas vigentes. As

instituições farão o cadastro para se ter transparência sendo o critério mais claro e público de atendimento. Sobre

a Curricularização da Extensão, Professor Cleber comentou que em dois mil e dezenove foi feita toda a discussão

no seminário que aconteceu na reitoria da curricularização sobre a questão de se colocar dez por cento da carga

horária dos cursos superiores em a vidades de extensão. Na resolução foi prevista que poderia ser tanto um

componente curricular como parte de vários componentes curriculares e ainda a possibilidade de um projeto

integrador. Dos quarenta dois cursos superiores do IFSULDEMINAS 17 já conseguiram avançar nessa adoção e a

intenção é entender como estão as implementações e os planos de cursos d os que adotaram e como será a

adesão dos demais. Para isso será feita uma agenda hoje, 13 de maio, na parte da tarde com os Coordenadores de

Extensão das unidades e posteriormente com os Coordenadores de Cursos e Diretores de Ensino para os

encaminhamentos de diagnósticos e também das experiências exitosas. O prazo foi estendido pelo CNE até o final

do ano de dois mil e vinte dois onde será estabelecido um comitê entre a Pró-Reitoria de Extensão e Pró-Reitoria

de Ensino para o atendimento e acompanhamento das a vidades da curricularização c om uma proposta de

formação que provavelmente será novamente um Seminário de Curricularização. Camilo compar lhou um link

que foi desenvolvido para auxiliar no processo de curricularização da extensão do Ins tuto Federal do Sul de

Minas (IFSULDEMINAS) e nele está o acesso a diversos conteúdos. (h ps:// portal.ifsuldeminas.edu.br/ index.php/

institucional-geral/3974 - curricularizacao). Professor Cleber disse que na página também se encontra a legislação, o que é

a curricularização, como fazer, as principais no cias e principais dúvidas sobre a extensão. No próximo item de

pauta, Professor Cleber falou sobre a finalização do Programa recadastra que aconteceu em parceria com a

Cooxupé. Agradeceu a parceria onde foram contemplados mais de cinquenta bolsistas dos Cursos Técnicos de

Agronomia e Cafeicultura, os bolsistas realizaram o recadastramento dos quinze mil cooperados. Os estudantes

trabalharam em formato remoto e em sintonia com os produtores e a equipe da Cooxupé. Agradeceu aos

Diretores e aos Coordenadores de Cursos pelo excelente trabalho, por meio dos relatos feitos no grupo da



Extensão os estudantes manifestaram os seus agradecimentos pelo aprendizado e pela oportunidade. Ao final da

pandemia a Coopera va quer fazer um encontro presencial e informou que haverá a emissão dos cer ficados aos

alunos que par ciparam do projeto. Professor Cleber passou a palavra para o servidor Camilo que presentou as

pautas da Ascom. Camilo disse que na úl ma Reunião do Colégio de Dirigentes foi encaminhado o Manual de

Gestão de Crises para a colaboração dos gestores e ele tem como obje vo auxiliar a gestão da reitoria e dos

campi quando em situações de crise, ameaças de crise ou em situações em que se perde o controle da opinião

pública e da imprensa. Trata-se de um passo a passo que auxilia os gestores quanto às questões legais. As

sugestões foram recebidas, acatadas e organizadas inclusive com o conhecimento do Procurador Federal, Doutor

Dauri Ribeiro da Silva. A Reitoria expedirá a portaria com os representantes para o comitê e cada campus também

a sua portaria com os nomes dos subcomitês. Professor Cleber colocou em apreciação, sendo aprovado por todos

o Manual e a composição dos Comitês e Subcomitês. Professor Cleber passou a palavra ao Professor Giovane para

a apresentação da pauta da Pró-reitoria de Ensino. Professor Giovane disse que trata-se de uma pauta referente

ao Ingresso e está dividida em várias etapas. No primeiro ponto informou que recebeu um o cio do Campus

Inconfidentes solicitando que após a segunda chamada para a ampla concorrência, a não u lização do Sistema

e-GOV (Sistema do Governo de atendimento digital, onde o aluno faz a sua matrícula através dele) Devido ao

sistema não ser muito intuitivo para o estudante. A permissão será concedida para o Campus Inconfidentes e para

as unidades que verificarem que o e-GOV está dificultando as matrículas. Deixou claro que, com essa permissão é

necessário uma conversa com as secretarias, pois a sua não u lização haverá mais trabalho para a secretaria.

Disse que trata-se de uma possibilidade e não de uma decisão do Colégio de Dirigentes e quem for usar desse

expediente precisa encaminhar um e-mail para a PROEN comunicando a decisão e posteriormente será feita uma

conversa com as secretarias para os ajustes. Sobre o ves bular do segundo semestre de dois mil e vinte e um,

Professor Giovane disse que precisa acertar com o Campus Muzambinho e o Campus Avançado Carmo de Minas o

ingresso dos Cursos Superiores e nas demais unidades já está definido que será através de sorteio pois nas outras

unidades são cursos de nível médio. No próximo item Professor Giovane tratou do ves bular corrente dos cursos

de graduação e fez a apresentação de como está o quan ta vo das matrículas nos cursos. Informou que houve

uma melhora e que os coordenadores e professores correram atrás mas ainda há alguns problemas pontuais que

precisam ser decididos. O Diretor Lindolfo fez a apresentação da planilha totais de vagas – 1º Semestre de 2021;

Cursos Superiores das Unidades; Cursos; Vagas do ENEM; Solicitações de Matrículas ENEM; Matrículas efe vadas;

porcentagem; Vagas SISU; Matrículas Efe vadas SISU – 1ªChamada; Matrículas Efe vadas SISU- 2ªChamada.

Lindolfo comentou sobre os quan ta vos de cada campi e disse que um dos fatores que contribuiu foi a baixa

adesão ao ENEM com um quan ta vo de quarenta por cento de alunos que fizeram a prova e isso tem feito com

que alunos desistam dos cursos e muitas vezes optarem por cursos próximos a suas residências e outro fator é

referente ao momento atual de pandemia. Lindolfo disse que irá compar lhar a planilha com os Diretores.

Professor Giovane disse que uma primeira deliberação seria com relação ao início das aulas após uma análise dos

cursos que estão com percentual de matrículas abaixo de cinquenta por cento. Informou que alguns cursos não

tem mais lista de chamada. Disse que foi feito um estudo junto a Diretoria de Assuntos Estudan s (DAE) e em

conversas com outros Ins tutos, Universidades e também com o Procurador Federal, Doutor Dauri Ribe iro da

Silva, chegou a algumas decisões que serão repassadas. A primeira é que os cursos serão iniciados na próxima

segunda-feira, dia dezessete de maio. Professor Luiz Flávio disse que nos dois cursos que o índice de matrícula

está baixo houve uma solicitação do campus que se iniciem as aulas e busquem a efe vação das demais

matrículas no decorrer do processo. Professor Thiago Caproni disse que no Campus Poços de Caldas tem um curso

que está abaixo da porcentagem mas ainda tem uma lista muito grande para chamar e em conversa com os

Coordenadores de Cursos do campus, todos concordaram em começar no dia dezessete de maio. Professor Carlos

Reinato disse que no Campus Machado somente um curso está com um percentual baixo e concorda com o início

no dia dezessete de maio. Flávio Donizete comentou que no Campus Passos os cursos estão todos com mais de

cinquenta por cento de matrículas efe vadas e com listas de chamadas em quase todos os cursos. Flávio Donizete

fez a leitura das sugestões e deliberações que aconteceram em uma reunião que aconteceu com a equipe do

Campus Passos. Os coordenadores concordaram com o início das aulas no dia vinte e quatro de maio para todos

os cursos considerando o cronograma do edital do ves bular e a necessidade de aguardar a convocação pessoal.

Comentou que o dia dezessete de maio é inviável para o início das aulas por não contemplar o cronograma

previsto para o edital. A expecta va é que as matrículas a njam os setenta por cento se for considerado até o dia

vinte e quatro. Comentou que foram realizados os contatos com os alunos da segunda chamada via “ whatsapp” e

o resultado foi bastante posi vo. Professor Giovane solicitou a deliberação do início das aulas “a par r do dia

dezessete” e assim atende a todas as unidades e todos concordaram. Professor Giovane chamou a atenção de



todos e disse que no IFSULDEMINAS acontece, por assim dizer,  a “entrada”, o “processamento” e a “saída” dos

alunos. Explicou que durante a fase de “ processamento” é comum, sobretudo nos cursos superiores e maior no

bacharelado, o fenômeno da retenção. Para se ter ideia, temos alunos re dos na grande maioria dos cursos em

número equivalente a um ou dois ingressos anuais. Comentou que às vezes o foco está muito na entrada quando

se tem ainda mais dois ingressos dentro dos cursos, faltando uma disciplina ou outra ou até mesmo um detalhe do

estágio. Assim, em sua opinião, seria melhor aproveitar o momento e a carga horária docente disponível para

resolver ao invés de abrir cursos abaixo de 70% de preenchimento ou menos, em cursos que historicamente já

vem apresentando baixo preenchimento, baixa concorrência e, sobretudo, baixa conclusão. Observamos um

número de formandos em alguns cursos que é lamentável. Comentou que muitas vezes se começa cursos com

vinte alunos e vai evadindo, retendo alguns e formando um quan ta vo baixo. Falou que o olhar ins tucional não

se pode perder de vista nas conversas, existe o desafio no ingresso mas se tem um desafio maior ainda que é

seguir quem está sendo processado no sistema. Professor Giovane comentou sobre a importância de se buscar

colocar a carga horária para o docente resolver o caso dos alunos re dos e se essa ação for efe va haveria um

aumento do número de formandos em torno de vinte a trinta ao ano o que equivaleria ao quan ta vo de 3, 4 ou

mesmo 5 anos de formatura apresentada por alguns cursos. Em relação as estrategias de preenchimento das

vagas disponíveis, professor Giovane comentou que tem acontecido em alguns Ins tutos e Universidades algumas

alterna vas, em uma delas houve o sorteio e o Ministério Público ques onou, então o sorteio não é uma

alterna va para o IFSULDEMINAS. Outra opção seria a análise curricular, comentou que existe uma Portaria MEC

391/2002 que é de observância obrigatória. Nela consta que, para o estudante ter ingresso na graduação ele

precisa ter feito no mínimo uma prova de redação. Algumas ins tuições têm feito a análise curricular em caráter

excepcional pois esgotou todos os meios de ingresso. Para a análise curricular foi feita uma consulta ao

Procurador Federal e ele deu o parecer favorável e acrescentou que, se por um acaso, havendo um número

menor de inscritos do que vagas não será necessário fazer a análise de currículo. Professor Giovane disse que

existe essa possibilidade mais deixou claro que é uma proposta a pedido do Campus Inconfidentes. Comentou que

a decisão não é do Colégio de Dirigentes ou da PROEN e sim uma possibilidade aberta aos campi que desejarem

adotar, embora não recomendável. Melhor seria resolver a questão da retenção nesse momento. Mas afirmou

que havendo uma conversa nos campi e a concordância de coordenadores e professores e ao optarem por aderir

à proposta, deverão comunicar a PROEN por o cio ou por e-mail quais os cursos e números de vagas para a

confecção do edital. Para tanto, a análise curricular será realizada nas unidades. Foi proposta também o uso da

lista do SISU do ano passado, Professor Giovane disse que pode ser utilizada. Professor Giovane comentou sobre a

proposta de transferência externa e segunda graduação e informou que isso não pode ser feito pois contraria as

normas do Censo de Educação Superior (CenSup). Professor Giovane disse se ao apresentar para a comunidade a

análise curricular e não havendo a aceitação por parte dos coordenadores de cursos e professores ele recomenda

fazer um ves bular, mas isso teria que ser rápido para o cumprimentos dos prazos de inscrição, aplicar da prova,

correção de redação, além dos cuidados necessários quanto à adoção dos  protocolos de segurança. Professor

Giovane não recomenda o ves bular online por vias alterna vas e fora dos moldes da empresa contratada. Uma

prova online por meet e sob fiscalização interna apresentaria possíveis falhas em sua aplicação e

questionamentos dos órgãos de controle. A oportunidade de prova online mediante ves bular próprio e empresa

contratada foi uma oportunidade concedida em agosto e dezembro de 2020, dentro do Colégio de Dirigentes e

licitamos apenas a prova digital para aqueles que fizeram a solicitação, não havendo tempo hábil para nova

licitação de prova digital. Professor Luiz Flávio agradeceu e parabenizou pelo entendimento do uso da análise

curricular e informou que em reunião com sua equipe a decisão pela adesão foi unânime. Professor Giovane disse

que, havendo o interesse das demais unidades é necessário que seja feita uma reunião cole va para a construção

do edital já no início da próxima semana. Professor Luiz Flávio disse que o campus tem interesse em gerir o edital

de forma descentralizada para que a equipe do campus par cipe no processo com as diretrizes da DAE. Professor

Giovane sugeriu a data de 18 de maio, terça-feira para que se conversem com a comunidade e o retorno para a

PROEN o aceite pela análise curricular ou não e que o edital sirva também para quem tem lista ainda como

cadastro de reserva. Todos concordaram. Na próxima deliberação, Professor Giovane solicitou que os diretores se

manifestem quanto a unificação ou a descentralização do edital. Professor Thiago concordou com a

descentralização do edital. Professor Renato disse que com a abertura do edital, havendo ainda a lista, corre o

risco do estranhamento dos candidatos que estão na lista e ainda não foram chamados. Disse ainda que entendeu

que os candidatos aprovados pelo edital entrariam no cadastro de reservas e esgotadas as listas, ganharia tempo.

Professor Renato votou pela descentralização para que haja mais dinamismo nesse momento. Professor Carlos

disse comentou sobre sua preocupação na divulgação do edital caso ele seja descentralizado. A centralização é



uma questão mais simples e em uma reunião já dá para elaborar o edital e a operacionalização de qualquer forma

será pelo campus e somente um edital fica menos confuso para os candidatos e disse ser a favor da centralização.

Flávio Donizete disse ser a favor da centralização e concorda com a fala do Professor Carlos Reinato. Professor

Alexandre Fieno votou pela centralização por parecer um pouco mais lógica. Professor Giovane perguntou ao

Professor Luiz Flávio se a publicação do edital unificado na quinta-feira atrasaria muito para o Campus

Inconfidentes. Professor Luiz Flávio disse que a data não é o problema e que ele gostaria de trazer o trabalho da

construção do edital e a execução para a equipe do campus e manteve a ideia da descentralização. Professor

Giovane disse que a unidade não pode fazer uma regra de seleção diferente da outra e a proposta seria discu r as

regras publicadas de maneira unificada e depois cada unidade executa. Professor Giovane perguntou ao Professor

Luiz Flávio se o campus quer escrever o edital. Professor Luiz Flávio disse que não, ele quer ter mais proximidade

ao processo. Professor Giovane disse que a proximidade da execução não é uma questão de concessão da PROEN

e sempre as unidades são convidadas a executar o ves bular, não havendo proibição para divulgação,

atendimento aos candidatos, realização de campanhas de publicidade e outras ações pelas unidades. Giovane

fará a convocação para a reunião do dia 17 de maio próxima segunda-feira, onde estarão presentes os DDEs e um

representante da Copese. Solicitou ao Lindolfo o envio aos campi de uma minuta do edital para ser discu da na

reunião. Lindolfo disse que a publicidade também poderá ser feita pela reitoria com os editais em separado

específico de cada campi. Giovane lembrou que os editais deverão ser cadastrados no IFVEST (que é o sistema de

gestão dos vestibulares) e o cadastro é feito pela reitoria. Professor Luiz Flávio pediu para constar em ata que é a

favor da descentralização. Disse que a Direção do Campus Inconfidentes apoia o que ficou deliberado pelos

Colegiados de Cursos e Coordenadores de Cursos que decidiram por descentralizar o processo para se ter

celeridade. Professor Carlos Reinato perguntou para o Professor Luiz Flávio qual seria a vantagem da

descentralização. Professor Luiz Flávio disse que desde quinze dias atrás quando ficou demandado na Reunião do

Colégio de Dirigentes ele tem reunido com sua equipe para entender quais as ações que o campus precisa tendo

em vista o baixo número de matrículas. O que foi entendido como relevante é que o campus construa o seu

processo, ainda que com critérios comuns entre as unidades, para se ter um acompanhamento mais de perto.

Professor Cleber colocou em votação e ficou decidido pela descentralização pela maioria dos gestores. No

próximo item de pauta, Professor Giovane apresentou a proposta de estruturação da Copese e sua jus fica va,

com deslocamento de servidor integral para o setor e fontes de custeio. Professor Giovane falou que está

elaborando uma Instrução Norma va com a proposta de criação de um setor da Copese o que não significa

eliminar a comissão ela permanece mas teria um servidor com dedicação exclusiva para essa função no ano todo.

As atribuições desse servidor seria no atendimento de e-mail e telefone dos candidatos. Fazer a ponte com os

Coordenadores de Cursos, plano anual de ações (quais escolas serão visitadas o planejamento do transporte dos

alunos para feiras de apresentação de profissões). Organização de feiras e eventos no campus relacionados ao

ves bular, além de outras atribuições. Serão oferecidas formações para a construção de indicadores dos cursos.

Professor João Olympio, Professor Francisco e Professor Alexandre Fieno concordam e acham a ideia boa mas

disseram que devido ao porte das unidades, no momento não tem como colocar um servidor exclusivo para

Copese. Professor Thiago e Professor Luiz Flávio disseram que precisam de um tempo para analisar a questão e

tomar uma decisão após uma conversa com a equipe do campus. Professor Renato também concorda que a

Copese precisa criar ro nas mais estratégicas e disse que no Campus Muzambinho foi criado no úl mo

organograma aprovado o setor denominado: Setor de Ingresso, Carreiras e Egresso e a Copese já está alinhada

com esse setor que tenta organizar estratégias e sair do operacional e o setor está ligado ao CGE. Professor Carlos

disse que também concorda mas que precisa conversar com a equipe do campus para um alinhamento. Professor

Cleber solicitou que a Professora Sindynara a apresentação do resumo execu vo. Professora Sindynara

encaminhou o resumo da reunião para os gestores: Professor Cleber nos informes: Jus ficou a ausência do Reitor

bem como do Pró-Reitor Honório; Informou as subs tuições dos membros ausentes; Uberlândia (Receita Federal)

sinalização de 300 mil reais de doação em pneus; Montes Claros (Receita Federal) 170 mil litros de bebidas para

produção de álcool em gel. Já estamos iniciando um planejamento logís co; Brasília (Receita Federal) conseguiu

120 máquinas (computadores); Interlocução com Planal na – principalmente para fonte 250 voltado para

arrecadação para esta fonte, em cima da negociação de gado. Agora precisa verificar as questões de exames e

logís ca. Valorização ao setor produ vo e diversas ações em cima da fonte 250. Foi comentado sobre a

importância de documentar e enviar fotos para a transparência e comprovações de todas as ações mencionadas.

Que o DDR Kedson garan u um caminhão de mobiliário para o IFSULDEMINAS. 2. Aprovação das atas da 106ª,

107ª e 108ª.- Todas aprovadas por unanimidade sem alterações.3. Fabrício – PROAD: - Será realizado uma reunião

com cada Campus para explicar o orçamento de cada. - Sobre capital, principalmente da Assistência Estudan l,



relatou a importância para ações voltadas para o atendimento aos discentes. Foi ven lado uma possibilidade de

troca de orçamento – já foi enviado a todos as janelas de trocas, de 20 a 30/05 será a primeira troca de custeio

para capital. Quem ver interesse entrar o quanto antes em contato com a Proad. A solicitação é demorada, por

meio de aprovação de Decreto Presidencial, e sai mais para o final do ano, caso não seja aprovado volta como

custeio para a ins tuição. É bom deixar os processos prontos em caso de aprovação da troca.- Comentou sobre a

PNL -Quanto a orçamento extra não tem previsão além de 80%. 4. Sindynara – PPPI - Foi informado sobre o ciclo

de palestras denominado estratégias para inovação. As inscrições estão abertas. Fica o convite e a solicitação da

ajuda na divulgação. - Foi comentado que o IFSULDEMINAS e o MAPA, estão organizando um seminário sobre

Indicações Geográficas para a Cafeicultura. Está previsto para setembro e logo traremos mais informações. - Foi

informado que a SETEC entrou em contato com dois coordenadores aprovados no Edital nº 35/2020 (Laboratórios

IFMaker na Rede Federal). Estão organizando um evento para apresentação dos espaços makers, no dia 19/05. A

apresentação do IFSULDEMINAS será pela diretora Mariana por envolver a inovação do Lab Móvel. Também será

elaborado um relato contendo todo o histórico dos espaços makers do IFSULDEMINAS devido a solicitação da

SETEC. - Foi informado que sobre a Curricularização da Pesquisa, acontecerá uma palestra na segunda quinzena do

mês de junho, com a professora Fá ma Peres Zago de Oliveira do IFC. - Sobre cargo de direção receber bolsa.

Ficou deliberado: “não promover indicação direta para recebimento de bolsas a servidores com CD quando

envolver recursos públicos e privados. Quando houver concorrência ampla com recurso externo ou captação não

exis rá restrição quanto ao recebimento de bolsa”. 5. Thiago – PROGEP - Convite para uma palestra: saúde

emocional e qualidade de vida. - Retorno do PIQ, está aguardando a análise dos valores e possivelmente será

solicitado um ad referendum para início das a vidades. - Comissão de biossegurança na reitoria está elaborando

um documento com os protocolos para orientação. A comissão não tem função de fiscalizar, mas pede o apoio de

todos quanto ao atendimento às orientações no sen do de preservar a saúde do servidor. 6. Cleber – PROEX - Foi

aberto um edital para uma chamada pública de doações em virtude de todas as ações que o IFSULDEMINAS vem

realizando. - Sobre a curricularização da Extensão em 2019 foi realizada toda a discussão em cima dos 10% na

carga horária. Neste momento será realizado um levantamento para diagnós co e experiências exitosas –

dinamizando a pauta. Será ins tuído um comitê entre a Proen e Proex para acompanhamento das ações do

processo. Quanto ao programa Recadastra/Cooxupé: foram recadastrados quase 15 mil cooperados, envolvendo

os estudantes. Fica aqui o agradecimento a todos os servidores e discentes envolvidos. A coopera va ainda quer,

quando possível, fazer um encontro com todos. 7. Camilo – ASCOM - Foi comentado sobre o manual de gestão de

crises o que foi aprovado por todos. Sobre a portaria de indicação dos membros que comporão comitê e

subcomitês (reitoria e campi) - haverá necessidade de construção de uma portaria para a Reitoria e para os Campi

– o que foi aprovado. 8. Giovane – PROEN - Foi dada a possibilidade dos campi prescindirem do e-GOV nas

matrículas da "chamada ampla", após dia 17/05. Trata-se de um pedido do Campus Inconfidentes que será

atendido e a possibilidade será dada para os outros campi. No entanto, foi solicitado que seja conversado com as

secretarias, haja vista que o e-GOV facilita o trabalho de matrícula. - Foi definido que o ves bular 2021/2 será

tratado posteriormente com os campi envolvidos, sobretudo Muzambinho e Carmo de Minas (Graduação), Poços,

Muz, Machado (Subsequentes). - Quanto ao ingresso dos estudantes da graduação foi deliberado o início a par r

do dia 17/05. - Quanto às estratégias de preenchimento das vagas dos cursos de graduação foi deliberado: a)

Consulta à comunidade sobre adesão ou não a u lização de análise curricular. A análise curricular é uma

estratégia que vem sendo u lizada em universidades e ins tutos cujos procuradores federais apoiaram o

processo, apesar da obrigatoriedade de no mínimo uma redação para ingresso em cursos superiores (Portaria

MEC 391/2002.) O procurador ins tucional deu parecer favorável. Assim, a pró-reitoria orientou para que os

campi façam consulta à comunidade e comunique sua decisão por e-mail até segunda-feira. b) Os campi cujos

cursos possuem listas de chamada em aberto poderão, caso aprovem a análise curricular, aderir a mesma para

composição de cadastro de reserva. c) Decidiu por uma reunião na segunda feira (17/05), com DDEs e COPESE

para definição dos critérios do edital de análise curricular. Em seguida, a par r de terça feira, os campi que

realizarem a adesão a análise curricular poderão publicar os editais, que serão de publicação e execução

descentralizada nas unidades, haja vista as necessidades específicas. - Foi apresentado uma proposta de

estruturação da Copese e sua jus fica va, com deslocamento de servidor integral para o setor e fontes de

custeio. Os campi vão analisar a proposta e retornar em uma próxima reunião. Giovane ficou de enviar uma

minuta de instrução norma va aos DGS e DDEs, bem como foi autorizado à discussão da minuta com os DDEs.

Terminada a pauta, o Reitor Substituto, Professor Cleber Ávila Barbosa, agradeceu a presença de todos e declarou

encerrada a Reunião do Colégio de Dirigentes às doze horas e cinquenta e um minutos. Eu, Iracy Renno Moreira

de Lima, lavrei a presente Ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre, vinte e treze de maio
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