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Prezadas reitoras e prezados reitores, 
Boa tarde!.

Em referência à Conferência Mundial da World Federation of Colleges and Polytechnics, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de junho de 2022, em Donostia-San Sebastian
(País Basco, Espanha) enviamos link com uma consulta para identificar se haverá participação de representantes das instituições da Rede Federal. 

https://forms.gle/cFS7tRrFQmexoydo9

O prazo para preenchimento é 02 de maio de 2022.

------

A WFCP é uma rede internacional de associações nacionais e regionais, bem como de colleges e institutos politécnicos individuais. Os membros compartilham
estratégias educacionais de ponta e melhores práticas para ampliar a empregabilidade na força de trabalho em países ao redor do mundo. O Conif é membro desde
2015 e ocupa uma cadeira na mesa diretora desde 2016. No início deste ano, foi eleito vice-presidente para as Américas. 

Bianualmente, organizam a Conferência Mundial. Nela, profissionais da educação vêm ao Congresso para aprender e divulgar tendências e melhores práticas em
educação profissional, técnica e tecnológica. Mais de 700 delegados, de mais de 50 países, dos 6 continentes comparecem ao evento.

Organizada pelo centro basco TKNIKA, o Congresso contará com palestras de líderes da área e sessões dedicadas a alguns dos temas mais importantes do campo da
EPT, incluindo: o futuro do trabalho, equidade e inclusão, migração e sustentabilidade.

Além de palestras e mesas redondas, o evento terá workshops organizados por grupos de afinidade que integram a estrutura da organização. Os temas são: pesquisa
aplicada e inovação, objetivos do desenvolvimento sustentável, segurança de dados e cibernética e engenharia social, construção, cidadania global (liderado pelo
Conif), desenvolvimento de professores, liderança estratégica e educação indígena.

Inscrições  podem ser  feitas  no site  oficial  do evento  (em inglês),  onde há informações complementares.  Salientamos que  o  Conif  não  arcará  com os  custos  de
participação no evento.

Ficamos à disposição para esclarecimentos. 

Atenciosamente,

--
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465  - Fone: (35) 3449-6150

RESOLUCAO Nº192/2022/CONSUP/IFSULDEMINAS

9 de maio de 2022 

Dispõe sobre a aprovação Dispõe sobre a aprovação "ad referendum""ad referendum" do afastamento do país do do afastamento do país do
Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, para Missão na Espanha.Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, para Missão na Espanha.

O Reitor Subs tuto e Presidente Suplente do Conselho Superior do Ins tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS, Professor Giovane José da Silva, 
nomeado pela Portaria nº 307, publicado no DOU de 04/03/2022, seção 2, página 27, em conformidade com 
a Lei 11.892/08, no uso de suas atribuições legais e regimentais,  RESOLVERESOLVE:

Art. 1ºArt. 1º -  Aprovar "ad referendum" a autorização de afastamento do país do Reitor, Professor Marcelo
Bregagnoli, para compromissos ins tucionais na Espanha. O Reitor par cipará do Workshop de Liderança
Execu va e da Conferência Mundial da World Federa on of Colleges and Polytechnics, em Donos a-San
Sebastian (País Basco, Espanha).

Art. 2ºArt. 2º - O afastamento acontecerá nos dias 10 a 21 de junho de 2022.

Art. 3ºArt. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Giovane José da SilvaGiovane José da Silva
Presidente Suplente do Conselho SuperiorPresidente Suplente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS
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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
IFSULDEMINAS

Avenida Vicente Simões, Nova Pouso Alegre, POUSO ALEGRE / MG, CEP 37553-465  - Fone: (35) 3449-6150

PLANO DE TRABALHO  PLANO DE TRABALHO  

 

Par cipação em Missão Internacional na Espanha representando o Conselho Nacional das Ins tuições da Rede Federal de Educação
Profissional, Cien fica e Tecnológica (Conif) e o Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais -
IFSULDEMINAS na World Federation of Colleges and Polytechnics, conforme programação a seguir: 

Evento 1:Evento 1: World Federa on of Colleges and Polytechnics, Leadership Summit que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2022 no Hotel
Barceló Costa Vasca, Donostia-San Sebastian (País Basco, Espanha)

Evento 2:Evento 2:  Affinity Groups - 15 de junho de 2022,  09h às 13h. 

Evento 3:Evento 3: Conferência Mundial da World Federa on of Colleges and Polytechnics, que ocorrerá entre os   dias 15 e 17 de junho de 2022,
em Donostia-San Sebastian (País Basco, Espanha)

Objetivos da Missão: Objetivos da Missão: 

No Evento 1: No Evento 1: 

O tema da Cúpula  é "Liderança pós- pandemia"

O WFCP - PIN -  Leadership Summit é uma oportunidade para os líderes presentes no Congresso se engajarem no pensamento estratégico
e compartilharem experiências sobre as principais questões de liderança de hoje.

A Cúpula se concentrará na liderança em sustentabilidade em relação aos Obje vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações
Unidas – reunindo aspectos ambientais, econômicos e sociais da sustentabilidade e o papel das ins tuições de ensino superior no apoio
às nossas comunidades e economias regionais, inclusive em seus projetos de recuperação dos impactos gerados pela covid-19.

Duas vertentes de liderança serão aplicadas: liderança institucional e liderança comunitária (local, regional e global).

O Leadership Summit incluirá estudos de caso de prá ca e inovação e fornecerá insights e exemplos que podem ser adotados, adaptados
e aplicados por instituições de ensino superior para fazer a diferença para as comunidades que atendem.

Considerando que o IFSULDEMINAS está entre as 100 ins tuições de ensino mais sustentáveis do mundo e é a 4ª do Brasil pela o UI
GreenMetric 2021 (Índice internacional) que ranqueou 956 ins tuições em todo o mundo, a par cipação do IFSULDEMINAS será
fundamental para compar lhar as experiências da Ins tuição nas ações e programas do IFSULDEMINAS para melhorar e ampliar a pauta
sustentável ins tucionalmente levado em consideração que fez parte dos relatórios do IFSULDEMINAS o indicador das ações realizadas
pelas instituições durante a pandemia da Covid-19 (Link da matéria).

No Evento 2: No Evento 2: 

O grupos de Afinidade se reunião para compar lhar e para trocar experiências sobre temas relevantes para a educação profissional,
técnica e tecnológica. Os Grupos de Afinidade do WFCP são:

Pesquisa Aplicada e Inovação
Metas de desenvolvimento sustentável
Segurança Cibernética e de Dados e Engenharia Social
Construção
Cidadania global
Desenvolvimento Profissional Docente
Educação Indígena
Hospitalidade e Turismo

Evento 3:Evento 3: O Brasil, em especial a Rede Federal, assume uma posição de bastante destaque no cenário internacional da formação
profissional e tecnológica dentro da World Federa on of Colleges and Polytechnics (WFCP). A WFCP é uma rede internacional de



associações nacionais e regionais, bem como de colleges e institutos politécnicos individuais.

Os membros compar lham estratégias educacionais de ponta e melhores prá cas para ampliar a empregabilidade na força de trabalho
em países ao redor do mundo. O Conif é membro desde 2015 e ocupa uma cadeira na mesa diretora desde 2016.

Na Conferência profissionais da educação vêm ao Congresso para aprender e divulgar tendências e melhores prá cas em educação
profissional, técnica e tecnológica. 

O Congresso contará com palestras de líderes da área e sessões dedicadas a alguns dos temas mais importantes do campo da EPT,
incluindo: o futuro do trabalho, equidade e inclusão, migração e sustentabilidade.  Além de palestras e mesas redondas, o evento terá
workshops organizados por grupos de afinidade que integram a estrutura da organização.

Os temas são: pesquisa aplicada e inovação, obje vos do desenvolvimento sustentável, segurança de dados e ciberné ca e engenharia
social, construção, cidadania global (liderado pelo Conif), desenvolvimento de professores, liderança estratégica e educação indígena.

Marcelo BregagnoliMarcelo Bregagnoli
Reitor do IFSULDEMINAS
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