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Ata da 11Ata da 1199ª 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 – IFSULDEMINAS,Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS,
realizada em realizada em dezesseis de dezembro dezesseis de dezembro de 2021.de 2021.

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas,  de forma virtual sob a

presidência do reitor Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a centésima décima nona reunião do Colégio de

Dirigentes, estando presentes : Camilo Antônio de Assis Barbosa, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, 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, Mariana Felice  Rezende, Pedro Henrique Mendonça dos Santos, Ramon

Gustavo Teodoro Marques da Silva, Renato Aparecido de Souza, Roselei Eleotério, Sindynara Ferreira, Thiago Caproni

Tavares, Thiago de Sousa Santos. A pauta foi enviada antecipadamente por e-mail sendo: Pauta da 119ª Reunião do

Colégio de Dirigentes - 30ª WebConferência; 1. PALAVRAS DO PRESIDENTE: 1.1 - Vagas Docentes; 1.2 - Solicitações

de FCC do IFSULDEMINAS ao MEC; 1.3 - Função FG1 dos NAPNE; 1.4 - Ves bular Ingresso 2022/2; 1.5 – Informes. 2.

Aprovação das Atas nº 115ª a 118ª. 2. PROEN: 2.1 - Retorno das A vidades Acadêmicas Presenciais; 2.2 – Informes.

3. PROEX: 3.1 - Semana do Jovem agricultor- SEJA 2022; 3.2 - IF+EMPREENDEDOR: resultados e perspec vas; 3.3 -

Novos Caminhos: MG e SP; 3.4 - Capacita Sul de Minas: doações e agendas. 4. PROAD: 4.1- Reavaliação de Bens

Imóveis; 4.2 - Fundação de Apoio - saldos e projetos – contratos; 4.3 - Inscrição de restos a pagar – prazos - saldos

em contratos - análise de empenhos. 5.PROGEP: 5.1 - Processos de exercício anterior; 5.2 - Programa de gestão

(Sistema, edital, tabela de a vidades); 5.3 - Orientações IN 90; 5.4 - Ação 4572 (capacitação); 5.5 - Programação de

Juntas Médicas Oficiais no mês de janeiro/2022; 5.6 – Informes. 6. DTI: 6.1 - Informes - Reunião FORTI (Diploma

Digital, Transformação Digital, Conecta Gov.br); 6.2 – Informes. 7. EXPEDIENTES. Professor Marcelo começou a

reunião agradecendo a presença virtual de todos e agradeceu também aos gestores pelo empenho nos Termos de

Execução Descentralizada (TEDs). Comentou que foram destinados para equipamentos de Tecnologia da Informação

e para ampliação e manutenção do Data Center onde a jus fica va junto ao MEC foi o atendimento à EaD e a

questão ds Escolas Fazendas que fará uma diferença para a ins tuição de modo geral. Professor Marcelo solicitou

que os diretores encaminhem para a PROAD a demanda de pronto empenho de capital  de cada unidade para caso

tenha a possibilidade de capital, comentou que ainda não se sabe quais os critérios que a SETEC vai adotar, mas

solicitou que todos fiquem precavidos na eminência de se ter alguma liberação. Professor Marcelo comentou sobre

mais uma ação com a Receita Federal que é a questão das TVs Box, disse que esteve em Varginha com o Professor

Ramon e os Professores do projeto de descaracterização das TVs Box e que a ação está sendo de muita importância

para a Receita Federal e para o IFSULDEMINAS. Sobre a Universidade Aberta do Brasil (UAB) comentou que o

IFSULDEMINAS conseguiu novecentos e vinte vagas para cursos fomentados via UAB. Existem algumas possibilidades

e uma delas é a oferta de pós-graduação “ Lato sensu” EPT com duzentas vagas e outras ações que estão sendo

priorizadas junto à equipe como o caso da Graduação em Pedagogia para diferentes polos. Falou da necessidade de

fomentar o apoio na Educação do Campo e também nas áreas de Matemática, Física e Biologia também com a oferta

em diferentes polos onde se consiga o maior número de candidato/vaga possível. Professor Marcelo comentou que

em janeiro o IFSULDEMINAS receberá oito FG1, uma para cada unidade, especificamente para o Núcleo de Apoio a

Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE) e será feita uma resolução, alocando de forma defini va a FG1 no

NAPNE. Sobre os tulos honoríficos do Conselho Superior do IFSULDEMINAS, Professor Marcelo solicitou que os

gestores já pensem nos nomes que serão indicados sobretudo as pessoas que apoiaram a ins tuição neste úl mo

ano. A comissão especial (composta por três conselheiros), para avaliarem as propostas de concessão de tulos



honoríficos do IFSULDEMINAS deverá ser formada via e-mail. Professor Marcelo agradeceu ao Professor João Paulo

que se pron ficou em fazer o placa de homenagem que será entregue às pessoas que colaboraram nas ações do

IFSULDEMINAS contra a COVID-19. Devido ao grande número de pessoas que se destacaram nas ações, sugeriu que

cada unidade faça também a sua homenagem. Professor Marcelo disse que a Chefe de Gabinete, Pâmela Hélia de

Oliveira, está abrindo um processo via SUAP para registro das questões das Funções Comissionadas de

Coordenações de Cursos (FCCs). No processo constará todas as solicitações feitas ao Ministério da Educação e todo o

histórico para o conhecimento dos gestores e espera que a ins tuição seja contemplada com a vinda de novas FCCs.

Professor Marcelo solicitou que o Professor Giovane apresente um balanço do ves bular. Professor Giovane

compar lhou com os gestores um resumo da aplicação da prova com os inscritos confirmados, presentes e ausentes

nas unidades citando o quan ta vo das unidades. Total geral dos estudantes inscritos confirmados: 1674,

estudantes presentes: 1.100 e estudantes que faltaram: 572. Professor Giovane comentou que houve uma abstenção

bem grande no ves bular. Comentou que tem um edital que vai até o dia 3 de janeiro para preenchimento das vagas

com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Disse que a equipe da Diretoria de Assuntos Estudan s

(DAE) está focada em fazer uma mediação com as escolas para análises de notas dos cursos integrados. Após o

vestibular e com as matrículas efe vadas, haverá a necessidade de fechar o quan ta vo de vagas restantes e depois

se pensar em uma terceira forma de ingresso, que é a análise curricular. Professor Marcelo disse que o MEC ins tuiu

dois Grupos de Trabalho para a revisão da portaria 713 (Estabelece diretrizes para a organização dos Ins tutos

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e Colégio Pedro II, define parâmetros e normas para a sua expansão e

dispõe sobre a criação e implementação do modelo de dimensionamento de cargos efe vos, cargos de direção e

funções gra ficadas e comissionadas, no âmbito dos Ins tutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, dos

Centros Federais de Educação Tecnológica e do Colégio Pedro II.) que foi publicada em oito de setembro de dois mil

e vinte um e já passará por revisão. Os GTs iniciam a reunião na data de hoje, 15 de dezembro, e um deles é

denominado reenquadramento de unidades em função de indicadores. Comentou que a questão de candidato/vaga

possa ser um parâmetro u lizado e fica como um exercício interno a melhoria dos indicadores. Professor Marcelo

disse que o outro GT, no qual ele faz parte, é sobre o reenquadramento das unidades novas. Comentou também

sobre as duas novas vagas docentes que o IFSULDEMINAS conseguiu no MEC em sua última viagem à Brasília no meio

do ano e que foi publicada no meio do ano e que sua liberação foi balizada por conta dos indicadores. Comentou que

todos sabem que o primeiro semestre de dois mil e vinte dois está iniciando e inclusive tem algumas situações de

professores subs tutos. Antes de fazer a distribuição balizada em parâmetros e indicadores que se pensasse na

possibilidade das duas vagas ficarem como possibilidade de professor subs tuto conforme foi sugerido pelo

Professor João Paulo e solicitou a manifestação dos gestores. Professor Carlos Henrique disse que concorda pois no

momento tem a eleição e as questões polí cas e mais para frente dê tempo de pensar em concurso e elas podem

ajudar na questão dos subs tutos. Professor Marcelo explicou que ao invés da indicação da unidade, observando os

indicadores, as vagas ficariam para contratação de professores subs tutos no atendimento a eventualidades. Disse

ainda que com a retomada das a vidades presenciais pode ser que aconteça algumas par cularidades. João Olympio

disse que também concorda e como o MEC está batendo em indicadores seria algo plausível para jus ficar para a

comunidade pois, se a unidade não for contemplada, haverá a cobrança interna. Comentou ainda que ficou feliz em

saber que o Professor Marcelo está fazendo parte do GT o que poderá ser bom para os Campi Avançado Carmo de

Minas e Três Corações e que até o momento não se nha nenhum GT para análise da mudança de status de Campus

Avançado para Campus e que as unidades de Carmo de Minas e Três Corações estão no limite de quan ta vo de

pessoal. Professor Luiz Flávio disse que concorda com o Professor Carlos quando diz que não é o momento para a

discussão e o caminho é deixar as duas vagas para o atendimento aos subs tutos. Professor Luiz Flávio disse que

discorda do Professor João Olympio quando fala que o MEC sempre coloca indicadores e isso não acontece pois o

orçamento vem sendo repedido e nem sabe a quanto tempo e a promessa é que o orçamento fosse balizado nos

indicadores. Comentou ainda que (apesar de ter sido encaminhado no Colégio de Dirigentes ) se aguardasse a

reformulação da 246 mas que fica o entendimento do quan ta vo de indicadores que a Plataforma Nilo Peçanha

(PNP) trás e que são muitos dados. Falou ainda que é preciso ter serenidade em dizer quais indicadores serão

colocados na mesa para definir, não apenas as duas vagas mas as próximas que venham ser consolidadas. Professor

Marcelo acredita que o MEC levará muito a sério três fatores: Relação Aluno x Professor (RAP), Índice de Eficiência

Acadêmica e Porcentagem de Cursos Técnicos e que o orçamento de 2022 será em função dos indicadores. Professor

Francisco reforçou as palavras do Professor João Olympio quando diz que os Campi Avançado de Carmo de Minas e

Três Corações estão no limite em função dos quan ta vos não somente no número de docentes mas também no

quan ta vo de Técnicos Administra vos. Professor Francisco também concorda em deixar a discussão para o

próximo ano esperando as definições dos GTs, da SETEC e do Ministério da Economia. Falou ainda que para o



Campus Avançado uma vaga impacta muito. Professor Thiago também concordou dizendo que não é o momento

para a discussão das vagas o que poderá ser feito no próximo ano. Comentou ainda que é importante fazer um

estudo dos indicadores e não somente da PNP mas também na questão de carga horária de forma que se possa criar

um índice para um ranqueamento. Sugeriu também a elaboração de um documento contando como tudo é decidido

facilitando assim quando chegassem as próximas vagas com tudo regulamentado não deixando a “decisão solta” .

Professor Marcelo pediu para o Professor Thiago explicar o que seria essa “decisão solta” já que toda a discussão de

vaga é feita no Colégio de Dirigentes. Professor Thiago disse que a discussão é com relação a quais indicadores que

serão u lizados e que reconhece que a discussão acontece no Colégio de Dirigentes. Comentou ainda que, já que se

tem a proposta da análise qualita va e quan ta va, que os critérios sejam estabelecidos formalmente e com a visão

de todos os Campi para facilitar nas decisões. Professor Marcelo disse que por força de lei da 12.772 (Dispõe, entre

outros, sobre Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ) foi feita uma

consulta à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) com relação as duas vagas e a resposta foi quase que

imediata dizendo que eles não nham condições de apoiar na distribuição das duas vagas pois precisavam de mais

tempo e uma Resolução do Consup para que isso acontecesse. Professor Thiago Sousa explicou que em virtude das

duas vagas foi solicitado que seguisse o que está previsto na legislação e que a CPPD par cipasse das discussões e

frisou que a CPPD não delibera ela apenas é consultiva. Foi enviado um o cio para a CPPD solicitando sugestões para

os critérios da distribuição das vagas. A resposta foi, conforme citado pelo reitor, a sugestão da construção de uma

Resolução com os elementos para que a CPPD pudesse discu r as questões de critérios. Complementou ainda que a

resolução não é o instrumento apropriado e que a CPPD foi consultada formalmente mas não se manifestou sobre as

vagas. Professor Renato disse que concorda com a distribuição das vagas em função dos indicadores, e disse que é

necessário levar em consideração o esforço de trabalho docente dentro desses indicadores. Há também a

concordância com a manutenção das duas vagas disponíveis para professores subs tutos enquanto não haja uma

definição dos indicadores. Professora Mariana disse que o Campus Pouso Alegre tem uma vaga que é de

redistribuição e uma outra vaga de vacância em razão de falecimento e que está pensando em solicitar a abertura de

concurso e ques ona como o processo eleitoral poderá interferir e se ela já pode fazer a solicitação. Professor

Marcelo Bregagnoli informou que a nomeação poderá ser feita até os três meses que antecedem a eleição ou seja a

abertura de concurso tem que ser imediata e com a nomeação até julho de 2022. Com relação as duas vagas novas,

Professora Mariana concorda com o atendimento aos professores subs tutos. Professor João Paulo disse que no

Campus Passos tem também duas vagas que estão atendendo a professores subs tutos mas são vagas muito

específicas que são de vacância uma na área de moda e outra em comunicação visual e a intenção é de realizar o

concurso. Foi feita uma consulta junto à PROGEPE e a orientação foi para buscar a redistribuição, mas como o perfil

docente é específico não conseguiu a redistribuição por alguns impedimentos. Professor João Paulo perguntou sobre

a possibilidade de um único processo sele vo para o atendimento das vagas de vacância da ins tuição. Professor

Thiago Sousa ficou de verificar na PROGEPE e dar um retorno aos gestores. Professor João Paulo perguntou sobre a

FG1 do Napne se ela já vem fechada para o Coordenador do Napne. Professor Marcelo disse que sim e não tem como

alterar. Professor João Paulo sugeriu que em uma próxima oportunidade de distribuição de função ou onde se possa

fazer uma interlocução na SETEC, jus ficando que o IFSULDEMINAS tem um grande número de cursos EaD e para a

ampliação do atendimento, que fosse solicitada uma FG para o Coordenador de EaD dos Campi. Professor Marcelo

disse anotou as colocações do Professor João Paulo e, assim que ver oportunidade, fará os encaminhamentos da

solicitação. Professor Luiz Fávio sugeriu que o Cargo do Napne seja eletivo pois quando se fala em FG ou CD e que as

pessoas com função tem que estar alinhadas com as diretrizes do Campus. Professor Marcelo sugeriu que se aguarde

o final do ano e início do próximo e que as alterações na resolução das FGs aconteça depois do processo eleitoral da

ins tuição. Professor Francisco reforçou a importância da FG para o Coordenador do Napne e concorda também que

seria plausível uma FG específica para a Coordenação de EaD do campus. Professor Marcelo colocou em apreciação

as Atas nº 115ª, 116ª, 117ª e 118ª, sendo aprovada por todos. No próximo item 2. PROEN: 2.1 - Retorno das2.1 - Retorno das

A vidades Acadêmicas Presenciais;A vidades Acadêmicas Presenciais; Professor Giovane comentou que como parte das demandas do Ministério

Público, foi feito uma análise dos Planos Pedagógicos e Administra vos da Ins tuição. Professor Marcelo disse que o

esclarecimento dessa ação foi enviado por e-mail e com a autorização do MP foi aberto um processo no Suap no qual

foi protocolado e encaminhado aos gestores para conhecimento. Professor Giovane comentou sobre a necessidade

de ser mais incisivo com relação ao ano le vo de dois mil e vinte dois pois os Planos Administra vos Pedagógicos diz

respeito ao ano le vo de dois mil e vinte e um e a sua finalização e aos e resquícios de dois mil e vinte exceto pelos

calendários. Professor Giovane agradeceu pela decisão cole va na úl ma reunião do Colégio de Dirigentes com

relação ao término do calendário le vo em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte dois, o que colabora com um

impacto posi vo na organização do ves bular, sensos e PNP. Professor Giovane disse que orientou os DDEs e que



ficou definido que o calendário dois mil e vinte dois deverá ter os duzentos dias le vos e que não haverá

flexibilização tanto do CNE como do MEC e da SETEC. Informou que as unidades já construíram os calendários mas

faltava definir como seria os duzentos dias le vos e em conversa com os DDEs, PROGEPE, PPPI, PROEX e os CGEs

onde foi colocado que é urgente e inadiável o retorno ao ensino presencial na ins tuição. O grupo conversou e como

indica vo cabe ao Colégio de Dirigentes a aprovação. O primeiro indica vo seria o retorno imediato às aulas

presenciais no ano le vo de dois mil e vinte dois de acordo com o calendário da unidade. No segundo indica vo,

Professor Giovane comentou sobre a Resolução do Conselho Nacional de Educação de dois mil e vinte que estava

vigente e dizia que era faculta vo ao aluno escolher entre o ensino presencial ou o remoto. Se o aluno escolhesse o

remoto a ins tuição teria que ofertar e com jornada dupla, pois teria que atender também o presencial. Ficou decido

então na ins tuição a decisão pelo retorno gradual e foi o que resultou na Resolução 133/2021 de 14 de setembro

de 2021 d o IFSULDEMINAS. Novamente o CNE publicou a Resolução dois de dois mil e vinte um e ela diz que a

ins tuição não é obrigada a ofertar o ensino remoto ao estudante, exceto aos estudantes que estão em grupo de

risco que precisam apresentar atestado médico. No terceiro indica vo é como seriam atendidos os estudantes em

grupo de risco. Professor Giovane disse que o atendimento seria pela Resolução 045/2021 do Conselho Superior do

IFSULDEMINAS, que trata do regime domiciliar de estudo. No quarto indica vo Professor Giovane explicou o que

seria feito com os Professores que estão no grupo de risco serão obrigados a ofertarem o ensino remoto de acordo

com as instruções norma vas que regem o ensino remoto. O quinto indica vo foi a questão das aulas prá cas no

qual foi colocado bastante flexibilidade e citou o exemplo do Professor que está no grupo de risco, ele pode

administrar a parte teórica e a prá ca concedida a outro professor e essa foi uma possibilidade indicada pelos DDEs.

Outra forma seria con nuar fazendo os apensamentos e a medida que o arranjo feito na pandemia para fazer essa

prá ca online deu certo e se quiser con nuar poderá fazer os apensamentos conforme já foram orientados. Outras

possibilidades seriam a suspensão da disciplina, buscar um encaixe e facilitar a negociação entre o professor e o

aluno que poderá ministrar as aulas com grupos reduzidos de alunos. No sexto indica vo comentou sobre o

Protocolo de Biossegurança que para haver o retorno, precisam ser revistos em cada unidade flexibilizando o

distanciamento em sala de aula. Professor Giovane terminou dizendo que o retorno presencial é essencial pois a

ins tuição já perdeu muitos alunos e se não voltar correrá o risco de não se ter alunos nos cursos integrados e

técnicos concomitantes. Professor Luiz Flávio perguntou como será regulamentada essa diretriz dentro do

IFSULDEMINAS. Professor Thiago disse que a IN que estabeleceu a data para o retorno à presencialidade não se tem

nenhuma expecta va quanto a reedição do documento e isso não está sendo discu do nem no Fórum de Gestão de

Pessoas. Professor Thiago disse que par cipou de uma reunião com os DDEs em que foi solicitado o enviado um e-

mail aos docentes para que se manifestassem com a autodeclaração, caso eles possuíssem alguma comorbidade e

tivesse enquadrado no artigo quarto da IN 90. Devido a esse pedido feito pelos DDEs, alguns diretores alertaram  que,

um e-mail desses enviado a todos os docentes comprometeria o planejamento da unidade com relação ao retorno e

a recomendação foi que trouxesse a discussão para o Colégio de Dirigentes. Professor  Giovane disse que agora não

tem mais condição de fazer essa ação, que já é tardia, e recomendou que ela seja feita nas unidades. Professor Tiago

Sousa concordou. Professor João Paulo disse que no Campus Passos está apaziguado e resolvido, inclusive com os

horários de aulas para o próximo ano. Falou ainda que é muito importante a organização do retorno presencial e ele

foi planejado cem por cento no Campus Passos. Professor Carlos frisou que os pedidos dos DDEs precisam

necessariamente passar pela Direção do Campus e não vir direto para a PROEN ou PROGEPE para que não venha

causar embates. Carlos disse ainda que no Colégio de Dirigentes é onde estão os Diretores Gerais e os DDEs são

cargos de confiança do Diretor Geral e qualquer colocação deve ser reportada primeiro ao Diretor-geral, que depois

repassará para as pró-reitorias e concorda em não mandar o e-mail de consulta . Professor Marcelo comentou que

ele e o Professor Ramon  estiveram ontem no Campus Avançado Três Corações e presenciaram uma turma de alunos

que estavam em aula prá ca na unidade. Professor Marcelo comentou que os alunos estavam agradecidos pelo

retorno das a vidades, o que vem reforçar que os alunos querem o retorno presencial. Professor Ramon comentou

que realmente, os alunos estavam muito mo vados e animados durante a aula prá ca que eles presenciaram.

Professor Marcelo disse ainda que a instituição terá muitos desafios e é preciso fazer de tudo para o atendimento de

qualidade ao aluno no retorno presencial. Professora Mariana disse que tem uma resolução no qual fala que se o

aluno não voltar presencial a matrícula dele seria suspensa e perguntou se essa resolução não vai valer para quem

ver no grupo de risco. Perguntou ainda sobre o regime de atendimento domiciliar, para aquele aluno que

apresentarem atestado, como vai ser feito pois a norma va não prevê uma série de coisas como por exemplo as

a vidades prá cas, os estágios e ques onou isso será revisto. Professor Giovane falou que pelas normas acadêmicas

o aluno tem direito de fazer o trancamento trinta dias após o início do semestre e é uma norma que está sendo

colocada em prá ca. No período de pandemia foi criada uma resolução que permi a o aluno excepcionalmente



trancar a matrícula e isso para aqueles que não se adequaram ao ensino remoto. Professor Giovane disse que será

preciso rever todas as norma vas e, a par r das deliberações da reunião de hoje, as Instruções Norma vas que

foram feitas que com o fim do ano le vo de dois mil e vinte um, serão revogadas e construídas novas. Professor

Giovane compar lhou a tela com a Resolução 133/2021 do Conselho superior do IFSULDEMINAS(Dispõe sobre a

aprovação das diretrizes para retomada gradual das a vidades le vas presenciais nos cursos técnicos e superiores do

IFSULDEMINAS) e comentou que ela deverá permanecer até o término do ano le vo de dois mil e vinte e um e

deverá ser revogada. A próxima norma a ser criada e seu formato será decidida pelo Colégio de Dirigentes com o

embasamento na Resolução do CNE 2/2021 que permite que a ins tuição decrete o ensino presencial e que ela

atenda somente aos estudantes em grupo de risco que comprove com atestado médico. Professor Marcelo disse que

a definição do Colégio de Dirigentes é pelo retorno cada um baseado em seu Plano de Ação Pedagógico e

Administra vo de Retorno gradual às a vidades le vas presenciais (PAPA) e o respec vo Calendário Acadêmico que

será aprovado na próxima reunião do Conselho Superior. Professor Carlos sugeriu que fosse feita uma matéria e

divulgado no site para ajudar na conscien zação dos alunos criando um movimento como uma regra geral e as

deliberações com relação as comorbidades fossem tratados como exceções. Camilo disse que é extremamente válida

a ação e comentou que é preciso estar bem definida e de forma padronizada entre os campi. Professor Giovane

perguntou aos gestores se com relação aos seis indica vos explicados por ele está tudo certo. Professor Thiago

Caproni disse que está de acordo mas comentou que no Campos Poços de Caldas foi feita uma reunião ontem e

comentado sobre o retorno e que na próxima semana será aprovado o protocolo de biossegurança com uma

flexibilidade maior e está tranquilo. A intenção é avisar os pais em dezembro ainda sobre o retorno mas com relação

a divulgação no site é preciso ter cautela para não atrapalhar a comunicação do campus. Comentou ainda que antes

de divulgar na mídia seria importante os pais estarem cientes para evitar problemas. Professor Marcelo disse que

entendeu que já nha sido deliberado a questão da divulgação e perguntou aos gestores quem concordava com a

manifestação do Professor Thiago Caproni. Professor Carlos Reinato disse que corre o risco de perder o aluno pela

falta da informação. Professor Marcelo reafirmou que o ano le vo de dois mil e vinte dois será presencial. Professor

Marcelo colocou em votação a publicação da matéria sobre o retorno, o arquivo que será socializado com os

Diretores para uma análise coletiva. Houve a concordância de todos os gestores. Professor Giovane solicitou que seja

definido alguns indica vos sobre o docente que está no grupo de risco e amparado pela IN 90. Citou que sua grade

horária deve ser definida, ele tem que estar síncrono, não poderá juntar turmas e que a carga horária seja a mesma

do docente que estará no presencial. Foi colocado em deliberação e todos os gestores concordaram. Professor

Thiago perguntou qual seria o instrumento para a norma zação. Professor Giovane disse que tem ins tuição usando

a IN 90 mas não está permi ndo a auto declaração e está cobrando o atestado dos professores. Professor Giovane

disse que precisa de um documento para dar as diretrizes e a necessidade de uma deliberação de como será o ano

le vo de dois mil e vinte dois e solicita aos gestores qual po de documento. Ficou decidido pela construção de uma

Instrução Norma va e após a sua construção será socializado com os diretores para contribuição. Professor Marcelo

passou a Palavra para a Diretora de Extensão, Roselei Eleutério, que subs tuiu o Professor Cleber Ávila Barbosa na

reunião. Roselei apresentou as pautas da PROEX: 3.1 - Semana do Jovem agricultor- SEJA 2022;3.1 - Semana do Jovem agricultor- SEJA 2022;  Comentou que é um

projeto de grande cunho social que abre possibilidades de trazer os alunos que par cipam dessa semana para

par ciparem também dos ves bulares do IFSULDEMINAS. O evento tem sido tratado desde maio e reforçou um

pedido que foi encaminhado aos diretores na semana passada para par ciparem de uma reunião que acontecerá na

data de hoje, 16 de dezembro às 13 horas onde será apresentada a proposta do evento que conta com as parcerias

da EMATER e da Orgânicos Sul de Minas. Falou da necessidade da indicação de uma comissão local do campus para

aqueles que se interessarem em realizar o evento na unidade. No próximo item: 3.2 - IF+EMPREENDEDOR:3.2 - IF+EMPREENDEDOR:

resultados e perspec vas;resultados e perspec vas; Roselei comentou que foi realizada a edição do ano de dois mil e vinte e realizada uma

reunião de finalização com a par cipação do Secretário da SETEC, Tomás Dias Sant'Ana. Falou que a ins tuição está

recebendo uma “feedback” posi vo com relação a edição de dois mil e vinte um com depoimentos impactantes e

que o projeto fez muita diferença na vida dos empreendedores que par ciparam. Foram realizados duzentos e

oitenta projetos com mais de quatro mil pessoas par cipando dessa primeira edição. Novas perspec vas para dois

mil e vinte dois que conta com um fomento de 3,4 milhões que serão aplicados na segunda edição para cento e

sessenta projetos e convidou os campi para par ciparem. No próximo item: 3.3 - Novos Caminhos: MG e SP;3.3 - Novos Caminhos: MG e SP;  Roselei

explicou que foram oitenta e três cursos de Formação Inicial e Con nuada, no formato EaD, onde foram capacitados

mais de 30 mil pessoas. Para 2022 a previsão é de 10 milhões, para atendimento de 12 mil vagas podendo ser

estendido para até 20 mil vagas. Próximo item Próximo item 3.4 - Capacita Sul de Minas: doações e agendas3.4 - Capacita Sul de Minas: doações e agendas . Roselei comentou

que será realizada a distribuição de lençóis aos hospitais, fomentado pelo Dep utado Federal Odair Cunha, a par r do

início de janeiro. Os lençóis e fronhas estão sendo confeccionados em uma ação com o Campus Passos e o Campus



Machado, com previsão de distribuição a par r de janeiro de dois mil e vinte dois . A produção do material a ser

distribuído é fruto do curso de Corte e Costura fomentado pela emenda parlamentar. Professor Marcelo agradeceu a

Roselei pela apresentação e passou a palavra para o Honório que apresentou as pautas da PROAD. 4.1- Reavaliação4.1- Reavaliação

de Bens Imóveisde Bens Imóveis: Honório comentou que, para a ação será elaborada uma comissão conjunta com todas as unidades

e solicitou o apoio dos diretores e comentou que o trabalho será feito em conjunto com a Diretoria de

Desenvolvimento Institucional (DDI) e deverá ser entregue até o final da gestão. No próximo item: 4.2 - Fundação de4.2 - Fundação de

Apoio - saldos e projetos – contratosApoio - saldos e projetos – contratos, Honório disse que em algumas reuniões com os DAPs tem solicitado a

padronização das ações das unidades com as Fundações de Apoio. Com relação aos contratos foi pensado, levando

em consideração a experiência do projeto IF mais Empreendedor, passar o valor integralmente cabendo a

Administração da Fundação fazer mês a mês a prestação de contas constando no contrato conforme o cronograma.

Honório disse que a ideia é c riar nos contratos uma padronização com a inclusão de um parágrafo dizendo que,

“quando houver sobras ou eventual resíduo devido a aplicação financeira que o valor seja des nado para o mesmo

projeto. O obje vo é colocar para a fundação que, ao adiantar o valor do projeto, ela deve colocar esse recurso em

alguma aplicação e aproveitar o rendimento no próprio projeto.” No próximo item: 4.3 - Inscrição de restos a pagar –4.3 - Inscrição de restos a pagar –

prazos - saldos em contratos - análise de empenhos, prazos - saldos em contratos - análise de empenhos, Honório solicitou que é preciso ficar atento com as datas, que a

princípio é até cinco de janeiro. Comentou que a equipe de contabilidade tem instruído as unidades a fazerem a

inscrição daquilo que não vai mexer mais como é o caso da terceirização e solicitou o apoio dos gestores que

orientem suas equipes a fazerem as inserções em restos a pagar daquilo que já tem certeza. Sobre saldos em

contratos e análises de empenhos, Honório disse que levou um pedido para a reunião de gestão atendendo a

solicitação da equipe da PROAD . Comentou que existem alguns empenhos inclusive de restos a pagar com saldo

residual e o contrato já venceu é necessário nesse caso cancelar e não reinscrever.  Professor Marcelo agradeceu ao

Honório e passou a palavra para o Thiago Sousa que apresentou a pauta da PROGEP. No item de pauta  5.1 -5.1 -

Processos de exercício anterior, Processos de exercício anterior, Professor Thiago Sousa comentou que, quando o servidor faz uma progressão ou

tem concessão de RSC, em alguns casos, há a necessidade de refazer alguns cálculos para verificar se o servidor tem

o direito de pagamento de exercício anterior. Comentou que em dois mil e vinte foram feitos trinta e oito processos

e pagos cerca de cento e oitenta e nove mil de exercício anterior. Em dois mil e vinte um como se nha uma

demanda represada de processos, foi feita uma força tarefa na PROGEPE, onde foram instruídos duzentos e cinco

processos e com a aprovação do Ministério da Economia no valor de um milhão seiscentos e sessenta e seis mil reais

e registrou os agradecimentos à equipe da PROGEPE pela ação. No item: 5.2 - Programa de gestão (Sistema, edital,5.2 - Programa de gestão (Sistema, edital,

tabela de a vidades), tabela de a vidades), Professor Thiago Sousa comentou que foi criado um Grupo de Trabalho no qual foi

disponibilizado um servidor da PROGEPE para uma interlocução com a TI. Será criada a orientação através de um

tutorial, de como o servidor vai inserir seu plano de a vidade, construir seu plano de trabalho e como será feito o

trabalho das chefias nas homologações. Comentou que o SUAP está em fase de teste e aprimoramento. O GT já está

trabalhando na minuta do edital onde já tem o modelo da tabela de a vidades que será por portaria. Professor

Thiago Sousa comunicou também que foi criado um link sobre o Programa de Gestão na página da PROGEPE para o

acompanhamento das etapas, as legislações além de uma área de perguntas e respostas. No item 5.3 - Orientações5.3 - Orientações

IN 90IN 90, informou que as questões já foram pacificadas no início da reunião. No item  5.4 - Ação 4572 (capacitação)5.4 - Ação 4572 (capacitação),

Professor Thiago Sousa disse que, com o recolhimento dos recursos, foram contemplad as as capacitações: Plano de

contratação de bens e serviços que é uma demanda do setor de Tecnologia da Informação onde os campi também

serão beneficiados através de um treinamento apontado pelo Professor Ramon. Foi atendida também uma demanda

da PROAD , Contabilidade Pública, através de um treinamento com os servidores da PROAD. O Curso de Inteligência

Emocional que foi solicitado pela PROEX mas que também vai contemplar um número maior de servidores. Três

Wokshops sobre Aposentadoria e ressaltou que os eventos anteriores que foram bem posi vos. Serão atendidas

também a demanda da DDI e do Servidor Leonardo Manso sobre o Sistema de Gestão Ambiental, habilitação,

implementação e cer ficação. No próximo item: 5.5 - Programação de Juntas Médicas Oficiais no mês de5.5 - Programação de Juntas Médicas Oficiais no mês de

janeiro/2022janeiro/2022, Professor Thiago Sousa disse que será finalizada as juntas médicas de 2021 no dia 23 de dezembro e na

primeira quinzena de janeiro os peritos estarão de férias e na segunda quinzena será retomado os agendamentos. No

item 5.6 – Informes5.6 – Informes, Professor Thiago expôs sobre as homologações de pontos  e pediu aos gestores para que deixem

tudo ajustado. Respondendo ao ques onamento do Professor João Paulo sobre o concurso, Professor Thiago Sousa

orientou a busca por redistribuição e se não consegui r, encaminhar para uma  análise prévia da PROEN. Salientou

que, em ano eleitoral, a nomeação ocorra antes de três meses da eleição e pediu ao João Paulo que formali ze.

Professor João Paulo disse que vai pedir a formalização para não perder o cronograma. Professor Marcelo Bregagnoli

comentou que tem o caso do Campus Passos e também do Campus Pouso Alegre e pode ser que tenha também em

outra unidade e solicitou que seja encaminhado para a PROEN até o dia 23 de dezembro para dar celeridade ao



processo. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor Ramon que complementou a fala do Professor

Marcelo na questão das TVs box. Comentou que a ação foi conduzida no mês de dezembro e contou com o apoio do

Professor Fernando Araújo de Andrade Sobrinho do Campus Poços de Caldas, Professor Fábio Corsini do Campus

Machado, Professor João Paulo de Passos e Professor Carlos José dos Santos do Campus Avançado Três Corações. Na

ação foram entregues oitenta e oito TVs Box que foram descaracterizadas e transformadas em mini computadores

por meio do edital 107/2020 do IFSULDEMINAS. Foram contempladas as prefeituras de Inconfidentes onde serão

atendidos trezentos e dez alunos e a Prefeitura de Machado no atendimento a trezentos e cinquenta alunos.

Professor Ramon comentou sobre às visitas que serão feitas nas unidades nos setores de Tecnologia da Informação.

Disse que na data de ontem, 15 de dezembro, começou pelo Campus Machado e Campus Avançado Três Corações e

esteve presente junto com o reitor, Professor Marcelo Bregagnoli. Nas reuniões serão feitos os alinhamentos das

necessidades dos NTIs locais e pedindo um pouco de paciência, compreensão e colaboração nesse momento de

organização de algumas ações e dando uma previsão de atendimento principalmente na migração de sistemas e

backup para o data center ins tucional. Professor Ramon disse que a rodada de visitas será concluída na primeira

semana de janeiro nas demais unidades. Sobre os inves mentos em TI, comentou que foram empenhados

setecentos e setenta e seis mil e quatrocentos e setenta reais em equipamentos para a manutenção e expansão data

center. Comentou que a ação é bastante estratégica no ponto de vista ins tucional e agradeceu a gestão e ao reitor

que enxergou essa necessidade. Com relação a uma funcionalidade do SUAP que está em fase final de

implementação, comentou que a DTI fez a adesão ao Barramento PEN e que nos próximos dias o IFSULDEMINAS

poderá se conectar enviando o cios e processos a ins tuições da Rede Federal que não u lizam SUAP. O

barramento PEN permite essa interligação entre os diferentes sistemas de processos eletrônicos. A ação foi realizada

pela Coordenadoria de Desenvolvimento de Tecnologia da Informação - CDTI  e agradeceu a equipe que trabalhou na

implementação. Professor Ramon comunicou que conseguiu na Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) um

aumento no link de internet do Campus Pouso Alegre que estava com uma velocidade bem deficiente e está em fase

final a liberação de um link de internet no Centro de Excelência do Café em Machado. No próximo item: 6.1 -6.1 -

Informes - Reunião FORTI (Diploma Digital, Transformação Digital, Conecta Gov.br), Informes - Reunião FORTI (Diploma Digital, Transformação Digital, Conecta Gov.br), Professor Ramon disse que,

conforme colocado pelo Professor Thiago Sousa na reunião, muitas questões foram tratadas e com relação ao

Programa de Gestão observou o pessoal um pouco perdido e quem está adiantado com essas ações é o

IFSULDEMINAS, IF Goiano e o IF Tocan ns. Pode observar também que muitas ins tuições ainda não voltaram para o

presencial e talvez por isso não estejam preocupados com essa questão. O IF Goiano está trabalhando para

estabelecer a interface com o Ministério da Economia e que já tem uma versão do SUAP que está em teste e com um

prazo de março até abril já com o recurso implantado. Com relação ao Diploma Digital na reunião esteve presente o

servidor da Diretoria de Desenvolvimento da SETEC que informou que provavelmente haverá uma prorrogação do

prazo, que é trinta e um de dezembro, visto que a solução tecnológica não está totalmente pronta do ponto de vista

do próprio Ministério da Educação. Sobre o Plano de Transformação Digital para atendimento às demandas da

SETEC, informou que o plano está em dia e que o processo de inscrição e matrícula já ocorre por meio do Gov.Br que

já é conectado com o SUAP e paralelamente a isso a DTI está finalizando o o cio para a adesão ao “Conecta Gov.br”

que vai possibilitar que alguns dados sejam buscados de forma automa zada. Professor Ramon disse que a

ins tuição caminha para um processo totalmente informa zado e em um futuro bastante próximo. Outra pauta que

foi colocado no FORTI foi o Painel de Monitoramento Estratégico que é uma demanda do Tribunal de contas da

União. O IFRN está trabalhando no SUAP para a integração com o Painel de Monitoramento Estratégico e a ideia é

buscar de forma informa zada os dados e indicadores do PDI e fazer um compara vo entre as ins tuições. Professor

Marcelo agradeceu ao Professor Ramon e comentou que com sua chegada na reitoria para atender as demandas da

ins tuição na DTI, sua experiência e seu olhar humano  tem dado um resultado posi vo e agradeceu também a

equipe de TI da reitoria e das unidades pelo trabalho. Passando para o item: 7. EXPEDIENTES. Professora Sindynara

comentou sobre o Edital Coordenação do Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos e a inclusão

de um item no edital dizendo que, “na ausência de candidatos, a representação será indicada pelos Diretores Gerais

dos Campi do IFSULDEMINAS que tiverem docentes permanentes no PPGCTA”. Sobre a abertura do Calendário CAPES

para envio APCN até abril/2022. No próximo informe comentou sobre o Lato sensu em Educação Inclusiva do

Campus Machado – Campo Belo e uma sinalização para uma Emenda do Deputado Emenda Mauro Lopes – 300 vagas

(150 reservadas para o local em atendimento a professores municipais e estaduais). Professora Sindynara comentou

sobre o Mestrado Profissional em Administração da UNIFEI comunicando que o encerramento do semestre será

amanhã dia 17/12. Previsão do início em março/2021. Importante relembrar a Resolução 67/2020 que as solicitações

de desenvolvimento em serviço são semestrais. Terminada a pauta, o Reitor Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu

a presença de todos desejou um feliz dois mil e vinte e dois a todos  e declarou encerrada a reunião do Colégio de
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