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Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (biênio 2018-2020), realizada em
30 de setembro de 2020.

 

Aos  trinta  dias  do  mês  de  setembro,  do  ano  de  dois  mil  e  vinte,  às  nove  horas,  por
webconferência,  sob  a  presidência  do  reitor,  Professor  Marcelo  Bregagnoli,  realizou-se  a  5ª
Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2018-2020), estando presentes os Senhores
Conselheiros:  Representantes Servidores Docentes: Selma Gouvêa de Barros, Pedro Luiz Costa
Carvalho, Simone Villas Ferreira, Beatriz Glória Campos Lago, Jane Piton Serra Sanches e Fernando
Carlos Scheffer Machado; Representantes Corpo Discente: Renan Silvério Alves de Souza, Oseias
de  Souza  Silva,  Felícia  Érika  Nascimento  Costa;  Representantes  Servidores  Técnicos
Administrativos: Priscila Lopes Ribeiro,  Bruna Gonçalves Machado, Marcelo Rodrigo de Castro, ,
Rafael Martins Neves, Arthemisa Freitas Guimarães Costa e Reginaldo de Oliveira; Representantes
Entidades Trabalhadores:  Teovaldo José Aparecido;  Representantes Diretores-gerais dos campi:
Luiz Flávio Reis Fernandes, Carlos Henrique Rodrigues Reinato, Renato Aparecido de Souza, João
Paulo  de Toledo Gomes,  Thiago Caproni  Tavares,  Mariana Felicetti Rezende,  João Olympio  de
Araújo Neto, Francisco Vitor de Paula. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos
Conselheiros, sendo:   1. Palavra do Presidente; 2. Verificação do quórum do Conselho Superior
(secretário); 3. Aprovação da ata da reunião do dia  27/08/2020; 4. Homologação das Resoluções
"Ad  Referendum"  4.1  Resolução  nº31/2020  de  10  de  setembro  de   2020.  Dispõe  sobre  a
aprovação “ad referendum” da atualização do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso Técnico
em Serviços Públicos Subsequente ao Ensino Médio na Modalidade a Distância – Campus Passos.
Atualizando a Resolução 006/2017; 5. Eleição do Conselho Superior do IFSULDEMINAS  para o
mandato de 2020/2022; 6. Pauta encaminhada pelo CEPE: 6.1 Análise sobre abertura de curso
Campus Muzambinho; 6.2 Cancelamento da oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão
Comercial  –  Campus  Poços  de  Caldas;  6.3  Minuta  do  regulamento  do  regime  domiciliar  de
estudos;  6.4  Minuta  da  certificação  por  terminalidade  específica  nos  cursos  técnicos  e  de
graduação; 6.5  Minuta da Política de Assistência Estudantil do IFSULDEMINAS; 6.6 Reformulação
da  Resolução  48/2018  –  Regulamento  local  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação
Profissional e Tecnológica em Rede Nacional (ProfEPT); 6.7 Reformulação da Resolução 107/2018
– Regimento dos Cursos de Pós-Graduação Lato sensu; 6.8 Reformulação da Resolução 84/2016 –
Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC)  de  Licenciatura  em  Ciências  Biológicas  do  Campus
Inconfidentes;  6.9  Reformulação  da  Resolução  38/2016  –  PPC  Técnico  em  Agrimensura
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Subsequente EaD do Campus Inconfidentes  –  modificado para Técnico em Geoprocessamento
Subsequente EaD; 6.10 Reformulação da Resolução 95/2018 – PPC do Curso Superior em Sistemas
de Informação do Campus Machado; 6.11 Reformulação da Resolução 94/2016 – PPC Técnico em
Administração Subsequente do Campus Muzambinho; 6.12 Reformulação da Resolução 39/2010 –
PPC Técnico em Meio Ambiente Subsequente EaD do Campus Muzambinho; 6.13 Reformulação da
Resolução  34/2012  –  PPC  Técnico  em  Vigilância  em  Saúde  Subsequente  EaD  do  Campus
Muzambinho;  6.14  Reformulação  da  Resolução  02/2008  –  PPC  Técnico  em  Cafeicultura
Subsequente EaD do Campus Muzambinho;  6.15 Reformulação da Resolução 105/2016 – PPC
Técnico em Segurança do Trabalho Subsequente do Campus Pouso Alegre; 6.16 Reformulação da
Resolução 90/2015 – PPC Técnico em Administração Subsequente do Campus Pouso Alegre;  6.17
Reformulação da Resolução 42/2016 – PPC Lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho e
Higiene de Segurança do Trabalho do Campus Pouso Alegre – modificado para Lato Sensu em
Engenharia  de  Segurança  do  Trabalho;  6.18  Criação  do  curso  e  análise  do  PPC  Superior  em
Administração do Campus Poços de Caldas; 6.19 Criação do curso e análise do PPC Técnico em
Design de Interiores do Campus Pouso Alegre; 6.20 Criação do curso e análise do PPC Lato sensu
em Computação Aplicada à Educação do Campus Pouso Alegre; 7. Expediente. Professor Marcelo
começou  a  reunião  agradecendo  a  participação  de  todos  e  solicitou  aos  conselheiros  que
registrem  sua  presença  pelo  chat  da  reunião.  Informou  também  que  a  reunião  está  sendo
transmitida  ao  vivo  pela  TV  IFSULDEMINAS  através  do  canal  no  Youtube
(https://www.youtube.com/watch?v=RiGycvkWzkg) e agradeceu à Assessoria de Comunicação e
ao  servidor  Francisco  Sales  pelo  apoio  na  transmissão.  O  Presidente  justificou  ausência  dos
conselheiros:  Professor Carlos  Alberto Machado Rodrigues,  representante docente do Campus
Muzambinho;  a  Servidora  Mônica  Ribeiro de  Araújo,  representante  Técnico  Administrativo da
Reitoria; Professor Sérgio Pedini, membro nato; Professor Marcelo falou sobre o momento atual
de ensino remoto devido à pandemia e a referência qualitativa que o IFSULDEMINAS se tornou.
Falou que nada se compara com a presencialidade e ao contado do docente com o estudante, mas
os  padrões  razoáveis  têm  contribuído  para  a  continuidade  nas  ações  educacionais.  Professor
Marcelo falou sobre a homenagem aos docentes aposentados que passaram pela instituição. A
homenagem  será  através  de  relatos,  vídeos  e  fotos  com  os  docentes  aposentados.  Poderão
participar da campanha para homenagear seus docentes aposentados  os alunos matriculados, ex-
alunos e servidores ativos do IFSULDEMINAS; além de egressos das antigas escolas agrícolas de
Inconfidentes, Machado e Muzambinho. O material selecionado pela Assessoria de Comunicação
será  publicado  no  Dia  Nacional  do  Professor,  nos  canais  de  comunicação  do  IFSULDEMINAS.
Professor Marcelo comentou sobre a situação complexa que o IFSULDEMINAS tem passado devido
a redução orçamentária  de vinte  por  cento  para  o  ano de dois  mil  e  vinte  e  um. Comentou
também  sobre  o  contingenciamento  dos  recursos  que  estavam  na  Secretaria  de  Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC) que seriam distribuídos para as instituições entre eles o recurso
para aquisição das placas fotovoltaicas que poderá ser suspenso. Professor Marcelo disse que está
buscando  apoio  parlamentar,  mas  devido  ao  momento  atual  provavelmente  a  situação  seja
irreversível.  Professor  Marcelo  Bregagnoli  falou  sobre  a  Olimpíada  Brasileira  de  Agropecuária
(OBAP) que é a única olimpíada científica da Rede Federal reconhecida pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e  Tecnológico  (CNPq)  onde o IFSULDEMINAS idealizou e coordena
desde dois mil e dez e em dois mil e vinte acontecerá de forma online com uma estimativa de
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participação com provas aplicadas a quinze mil estudantes do Brasil e do exterior. A tradução da
prova da OBAP será feita para o espanhol e inglês. Sobre o vestibular do IFSULDEMINAS, Professor
Marcelo disse que está sobre diversas tratativas, prazos legais para licitação, discussões sobre a
campanha a ser realizada, questões educacionais e operacionais a serem abordadas e agradeceu a
Diretoria de Assuntos Estudantis que vem conduzindo os trabalhos. Professor Marcelo comentou
sobre a intensidades dos trabalhos no mês de setembro e das  webinars que estão acontecendo e
que tem representando inclusive a Rede Federal e citou a Semana Internacional de Cartagena,
Evento internacional colombiano visa à cooperação e ao intercâmbio de conhecimentos. Foram
até o momento mais de oito webnars representando a Rede Federal como forma de expor as
ações do IFSULDEMINAS onde vários temas estão sendo abordados como: inovação, processo de
ensino  e  aprendizagem  mas  sobretudo  uma  pauta  que  se  destacou  muito  foi  a  da
sustentabilidade. Professor Marcelo comentou também sobre o próximo evento do  Greenmetric
que  sinaliza  os  esforços  em  sustentabilidade  e  gestão  ambiental  das  instituições  de  ensino
superior em todo o mundo, onde a instituição fará uma apresentação sobre o tema “Gestão de
águas  dentro  do  IFSULDEMINAS”.  O  Presidente  passou  a  palavra  ao  Secretário  Pedro  que
comunicou a existência de quórum para a reunião com o registro da presença de 24 Conselheiros.
O Presidente colocou em apreciação a 5ª ata da Reunião do Conselho Superior gestão 2018/2020,
realizada em vinte e sete de agosto de dois mil e vinte, sendo aprovada por todos.  No item de
pauta 4. Homologação das Resoluções "Ad Referendum" 4.1 Resolução nº31/2020 de 10 de
setembro  de  2020.  Dispõe  sobre  a  aprovação  “ad  referendum”  da  atualização  do  Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) do curso Técnico em Serviços Públicos Subsequente ao Ensino Médio
na Modalidade a Distância – Campus Passos. Atualizando a Resolução 006/2017. O Presidente
passou a palavra ao Professor Giovane disse se tratar a uma adequação do Projeto Pedagógico do
Curso às Resoluções Normas Acadêmicas quanto ao número de alunos e polos. Professor Marcelo
Colocou em apreciação, sendo aprovado por todos. O Conselheiro Renan elogiou ao Diretor João
Paulo  e  ao  Professor  Arnaldo  Coordenador  do  curso  do  Campus  Passos.  Professor  Marcelo
agradeceu ao Professor João Paulo e que se estenda o reconhecimento aos trabalhos realizados
pelo Coordenador do Curso Técnico em Serviços Públicos o Professor Arnaldo e sua equipe. Item
5. Eleição do Conselho Superior do IFSULDEMINAS para o mandato de 2020/2022.  O Presidente
comentou que  haverá a necessidade de eleição para a nova composição do Conselho Superior
pois  o  mandato  atual  se  encerra  no final  de  dezembro de  dois  mil  e  vinte.  Para  otimizar  os
trabalhos será composta uma única comissão central para a execução do processo eleitoral sob a
organização  do  Gabinete  da  Reitoria,  será  disponibilizado  um  link  para  a  votação  online  e
paralelamente a eleição do Consup,  acontecerão também a eleição do CEPE e da CAMEM. A
eleição está prevista para novembro. O Presidente colocou em apreciação, sendo aprovado por
todos a autorização para o Processo Eleitoral da nova composição do Conselho Superior para o
mandato  2020/2022.  Professor  Marcelo  passou  a  palavra  para  a  Professora  Sindynara  que
apresentou as pautas do CEPE.  6.Pauta encaminhada pelo CEPE:  6.1 Análise sobre abertura de
curso Campus Muzambinho. Professora Sindynara disse que  o  Projeto Pedagógico do Curso de
Especialização  Lato sensu  “Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária -
PAP” do Campus Muzambinho foi aprovado o ano passado, em conforme com a Resolução do
Consup nº 50 de 29 de agosto de 2019. A Resolução que dispõe sobre a alteração dos trâmites de
proposta  de  criação  de  novos  cursos,  inclusive  de  pós-graduação,  Resolução  do  Consup  nº

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115



71/2017, deixa claro em seu artigo 5º que a Direção Geral do Campus, se comprometerá a iniciar
o processo para a primeira oferta em até 12 meses após a data de deliberação da Resolução pelo
CONSUP.  Neste  sentido  o  Campus  Muzambinho  informou  que  a  elaboração  do  Edital  para  a
entrada da 1ª turma já foi  construído e organizado,  mas dada a conjuntura epidemiológica e
sanitária atual, provocada pela pandemia e a natureza prática e presencial do referido curso, não
será  possível  o  início  das  atividades  dentro  do  cronograma  previamente  estabelecido.  Desta
forma, a Direção solicitou a prorrogação do prazo para o início da oferta para quando ocorrer o
reestabelecimento  das  atividades  presenciais.  Se  autorizado,  não  entrariam  no  quesito  que
estabelece  o  parágrafo  primeiro  do  artigo  5º  da  Resolução  nº  71/2017  que  diz  que,  caso  o
processo de oferta não seja iniciado no período estabelecido (ou seja em 12 meses), o Diretor
Geral  deverá solicitar oficialmente ao CEPE a reanálise do processo, com nova visita in loco e
emissão de parecer e a atualização da Resolução de criação pelo Consup. Este caso foi levado ao
CEPE que foi  favorável  à  solicitação principalmente pelo cenário em que vivemos atualmente
devido a COVID-19 e agora  encaminhado ao Consup para análise e deliberação.  O Presidente
colocou em apreciação, sendo aprovado por todos a prorrogação do prazo para o início da oferta
para quando ocorrer o reestabelecimento das atividades presenciais.  Professor Renato agradeceu
a todos que foram solidários à solicitação. No próximo item de pauta: 6.2 Cancelamento da oferta
do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – Campus Poços de Caldas.  Professora
Sindynara comentou que a Diretoria de Desenvolvimento Educacional do Campus Poços solicitou a
extinção  do  Curso  de  Tecnologia  em  Gestão  Comercial,  conforme  ata  do  Núcleo  Docente
Estruturante do dia 25/06 e reunião do Colegiado do Curso realizada no dia 20/05. Para isto,
haverá, se aprovado - o cancelamento da oferta de vagas para o referido curso e quando não
houver mais matrículas relacionadas a este, poderão proceder para a extinção. Um dos motivos
pela  não  continuidade  ao  CST  em  Gestão  Comercial  é  a  proposta  de  criação  do  curso  de
Bacharelado em Administração, que inclusive é um dos itens de pauta desta reunião. Este assunto
foi levado ao CEPE que entendeu a solicitação e teve manifestação favorável e agora chega aqui na
plenária para análise e deliberação.  O Presidente colocou em apreciação,  sendo aprovado por
todos o cancelamento da oferta do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – Campus
Poços de Caldas. A Direção do Campus deverá informar a secretaria do Conselho Superior quando,
no encerramento de todas as turmas, para que seja feita a revogação da Resolução que aprova a
criação do curso e suas alterações de PPCs. No próximo item:  6.3 Minuta do regulamento do
regime domiciliar de estudos,  Professora Sindynara explicou de forma breve, esse regulamento
propõe-se a estabelecer procedimentos para o funcionamento do Regime Domiciliar de Estudos
destinados a estudantes que apresentem impossibilidade de realização das atividades escolares
regulares,  fornecendo-lhes  condições  para  desenvolverem atividades  acadêmicas  por  meio de
trabalhos  domiciliares  durante  o  período  de  ausência  justificada por  regulamentação  legal.  A
minuta teve aprovação no CEPE e agora é apresentada aos Conselheiros. O Presidente colocou em
apreciação,  sendo  aprovada  por  todos.  Professor  Marcelo  agradeceu  a  Diretoria  de  Assuntos
Estudantis (DAE) e ao CEPE que trabalharam na elaboração da minuta. No item  6.4 Minuta da
certificação  por  terminalidade  específica  nos  cursos  técnicos  e  de  graduação. Professora
Sindynara disse que a  minuta foi construída em trabalho conjunto da Coordenadoria de Ações
Inclusivas, da Diretoria de Assuntos Estudantis, da Diretoria de Ensino e dos Núcleos de Apoio a
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas dos campi. Ele regimenta institucionalmente
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uma ação já  praticada no IFSULDEMINAS e  possibilita  que o estudante,  consideradas  as  suas
necessidades educacionais específicas e as adaptações e acompanhamentos realizados durante
seu processo de aprendizagem, tenha condições de finalizar  seu curso, obtendo a certificação
deste. A partir deste documento, serão institucionalizadas as ações de atendimento a estudantes
que apresentam necessidades educacionais específicas e normatizado o processo de Certificação.
A Certificação por Terminalidade Específica apenas será concedida a estudantes que, em razão do
atendimento  às  suas  necessidades,  demandaram  adequações  significativas  no  que  tange  ao
disposto no Projeto Pedagógico de Curso e,  em decorrência disso,  obtiveram aproveitamento
parcial de alguns conteúdos e habilidades. A minuta teve aprovação no CEPE e agora segue para
análise e deliberação dos conselheiros. O Presidente colocou em apreciação, o Conselheiro Renan
manifestou contrário à aprovação sendo o item aprovado pelos demais Conselheiros. No item de
pauta: 6.5 Minuta da Política de Assistência Estudantil do IFSULDEMINAS,  Professora Sindynara
apresentou a minuta dizendo que ela é fruto de uma construção coletiva iniciada no ano de 2019
e  que  envolveu  equipes  multiprofissionais  dos  oito  campi  da  instituição.  Esta  política  vem
substituir a Instrução Normativa nº 04 – que está vigente desde 2018, quando houve a suspensão
da  Resolução  do  CONSUP  nº  101/2013  (tratava  da  Política  de  Assistência  Estudantil)  e  da
Resolução do CONSUP nº 90/2017 (tratava do Regulamento do Auxílio Estudantil) – que foram
suspensas  em  decorrência  de  mudanças  na  forma  de  concessão  dos  auxílios,  motivada  por
alterações nos repasses financeiros e contingenciamentos.  Na construção desta minuta,  foram
realizadas reuniões e conversas, incluindo visita presencial do Pró-reitor de Ensino e do Diretor de
Assuntos Estudantis nos oito campi, aconteceu apresentação aos representantes estudantis e aos
profissionais  que  atuam  no  atendimento  aos  estudantes.  Também aconteceram  reuniões  das
equipes  multiprofissionais  com  os  estudantes  nos  campi  e  posteriormente  reuniões  com  a
participação  geral,  onde  todos  os  puderam  apresentar  suas  proposições.  Ela  já  está  em
conformidade com a legislação pertinente e será norteadora pelas ações de Assistência Estudantil
de uma forma geral, dentro do IFSULDEMINAS. A minuta foi aprovada no CEPE e segue agora para
análise e deliberação deste conselho.  O Presidente perguntou se haveria alguma observação. O
Conselheiro  Marcelo Rodrigo de Castro, representante dos Técnicos Administrativos do Campus
Muzambinho, sugeriu a correção dos algarismos romanos do documento para letra maiúscula. E
perguntou se no item seis do documento, a “Política de Assistência Estudantil” se refere apenas aos
alunos  de  cursos  presenciais  e  se  em  alguma  hipótese  os  alunos  de  cursos  EaD  poderão  ser
atendidos. Professora Sindynara respondeu que o documento passará por uma formatação para
seguir  um  padrão  textual  e  frisou  que  a  Política  de  Assistência  vai  de  encontro  ao  aluno  na
modalidade presencial o que está regido em legislação específica. Professor Giovane explicou que a
não concessão para os estudantes em EaD é devido ao Decreto Nº 7.234 (Dispõe sobre o Programa
Nacional de Assistência Estudantil – PNAES) que veda a concessão de auxílio para os Estudantes de
Curso EaD. Professor Giovane comentou sobre a construção do documento que juntamente com a
DAE e  o  Diretor   Lindolfo  que  vem  trabalhando  no  documento  a  um ano  e  meio  através  de
assembleias com os estudantes, líderes estudantis e setores dos  campi.  O Presidente colocou em
apreciação,  sendo  aprovado  por  todos.  Professor  Marcelo  elogiou  a  equipe  que  trabalhou  no
documento. No próximo item: 6.6 Reformulação da Resolução 48/2018 – Regulamento local do
Programa  de  Pós-Graduação  em  Educação  Profissional  e  Tecnológica  em  Rede  Nacional
(ProfEPT),  Professora Sindynara disse que esta reformulação conforme relatado no histórico de
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alteração foram bem pontuais, como: correção da terminologia de Trabalho de Conclusão Final
(TCF) para Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); Art. 4º foi acrescentado §1º mencionando que o
Relatório de Pesquisa deverá ser apresentado na forma de dissertação em formato de artigo para
turma ingressante no ano de 2018 e formato tradicional para as demais turmas. O formato aceito
era apenas  de artigo para todas as turmas e nas questões de formatação, para ficar similar ao
padrão de documentos do IFSULDEMINAS. Esta reformulação foi aprovada no CEPE e agora segue
para  apreciação.  O  Presidente  colocou  em  apreciação,  sendo  aprovado  por  todos.  Professor
Marcelo  agradeceu  à  Professora  Sindynara  e  a  equipe  que  trabalhou  na  elaboração  do
documento. No próximo item: 6.7 Reformulação da Resolução 107/2018 – Regimento dos Cursos
de Pós-Graduação Lato sensu, Professora Sindynara disse que as modificações do regimento dos
cursos de pós-graduação lato sensu, vieram no sentido de deixar a Resolução de uma forma que
atendesse ainda mais, os oito Campi do IFSULDEMINAS e algumas adequações e correções foram
no sentido de atender cada vez mais, a modalidade de ensino a distância. A minuta da resolução
está  em  conformidade  com  a  legislação  vigente,  foi  aprovada  no  CEPE  e  segue  agora  para
apreciação.  O Presidente colocou em apreciação, sendo aprovada por todos.  Professor Marcelo
comentou sobre os dois  próximos itens de pauta que foram:  6.8 Reformulação da Resolução
84/2016 – Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus
Inconfidentes e 6.10 Reformulação da Resolução 95/2018 – PPC do Curso Superior em Sistemas
de Informação do Campus Machado. Comentou que trata-se da alterações pontuais  nos dois
PPCs e passou a palavra à Professora Sindynara que disse que os PPCs passaram por reformulação
para atendimento à legislação específica e melhorar o atendimento aos estudantes. Informou que
os histórico de alterações foram encaminhados juntamente com a pauta e  se colocou à disposição
para  esclarecer  possíveis  dúvidas  e  sugestões.   O  Presidente  colocou  em  apreciação,  sendo
aprovado por todos. Professor Marcelo parabenizou ao Professor Luiz Flávio e ao Professor Carlos
Henrique  e  suas  equipes  que  participaram  dessas  adequações  sempre  tendo  em  vista  as
demandas  do  mercado  do  mundo  do  trabalho.  Professor  Marcelo  passou  a  palavra  para  a
Professora  Sindynara  tratou  das  reformulações  dos  PPCs  referente  aos  itens  de  pauta:  6.9
Reformulação  da  Resolução  38/2016  –  PPC  Técnico  em  Agrimensura  Subsequente  EaD  do
Campus Inconfidentes – modificado para Técnico em Geoprocessamento Subsequente EaD; 6.11
Reformulação da Resolução 94/2016 – PPC Técnico em Administração Subsequente do Campus
Muzambinho;  6.12  Reformulação  da  Resolução  39/2010  –  PPC  Técnico  em  Meio  Ambiente
Subsequente EaD do Campus Muzambinho; 6.13 Reformulação da Resolução 34/2012 – PPC
Técnico em Vigilância em Saúde Subsequente EaD do Campus Muzambinho; 6.14 Reformulação
da  Resolução  02/2008  –  PPC  Técnico  em  Cafeicultura  Subsequente  EaD  do  Campus
Muzambinho;  6.15  Reformulação  da  Resolução  105/2016  –  PPC  Técnico  em  Segurança  do
Trabalho Subsequente do Campus Pouso Alegre; 6.16 Reformulação da Resolução 90/2015 –
PPC Técnico em Administração Subsequente do Campus Pouso Alegre; 6.17 Reformulação da
Resolução 42/2016 – PPC Lato sensu em Engenharia de Segurança do Trabalho e Higiene de
Segurança do Trabalho do Campus Pouso Alegre – modificado para Lato Sensu em Engenharia
de Segurança do Trabalho. Professora Sindynara disse  que de uma forma geral  as  alterações
foram feitas em atendimento aos estudantes, atendimentos as legislações, demandas do arranjo
produtivo  local,  alterações  na  terminologia  e  nomes  do  curso.  O  histórico  das  resoluções
encaminhados na pauta contemplam as alterações. O Presidente colocou em apreciação, sendo
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aprovado por todos. Professor Marcelo agradeceu aos Diretores Gerais e equipes que trabalharam
no  documento.   No  próximo  item:  6.18  Criação  do  curso  e  análise  do  PPC  Superior  em
Administração do Campus  Poços  de Caldas. Professor  Marcelo disse  que a criação do curso,
conforme foi comentado pelo Professor Thiago está ligado a extinção do curso de Tecnologia em
Gestão  Comercial  e  ao  atendimento  da  nova  demanda  regional  e  passou  a  palavra  para  a
Professor Sindynara para apresentação da matéria. Professora Sindynara disse que trata-se de um
curso que apresentou uma demanda expressiva e atende plenamente o arranjo produtivo local,
visando  a  capacitação  dos  alunos  para  o  mercado  de  trabalho  e  colocou  à  apreciação  dos
Conselheiros a criação do Curso e a aprovação do seu PPC. O Presidente colocou em votação,
sendo aprovado por todos. Professor Marcelo agradeceu à equipe do Campus Poços de Caldas e
passou a palavra para o Professor Thiago para considerações. Professor Tiago comentou sobre a
importância do curso que atende os arranjos produtivos locais na questão do cooperativismo da
extensão  que  é  bastante  importante  e  disse  que  está  bem  animado  pois  o  curso  vai  trazer
benefícios para a instituição e para a comunidade local. Citou o empreendedorismo e inovação
para as empresas da cidade e região que o curso vai atender. No próximo item de pauta:  6.19
Criação do curso e análise do PPC Técnico em Design de Interiores do Campus Pouso Alegre.
Professora Sindynara relatou que o Campus Pouso Alegre já possui alguns cursos nessa temática  e
foi em cima disso que embasou a criação do curso. Citou que o curso também tem uma demanda
expressiva na região e vem atender o arranjo produtivo local. Foi aprovado com êxito no CEPE e
hoje chega ao Consup para aprovação. O Presidente colocou em apreciação, sendo aprovado por
todos. Professor Marcelo falou sobe a importância do curso que está dentro do eixo temático do
Campus Pouso Alegre que conta com os cursos de  Engenharia Civil e Edificações. Comentou que a
demanda é bem elevada na região e o curso tem muito que contribuir  e  ter  êxito.  Professor
Marcelo passou a palavra para Professora Marina que agradeceu aos Conselheiros pela aprovação
do curso que foi muito demandado pela população da região para inserir os alunos ao mercado de
trabalho da melhor forma possível. Professor Marcelo agradeceu à Professora Maiana e equipe do
Campus Pouso Alegre. No próximo item de pauta:  6.20 Criação do curso e análise do PPC Lato
sensu em Computação Aplicada à Educação do Campus Pouso Alegre. Professora Sindynara disse
que o curso foi pensado para proporcionar aos seus egressos aprimorarem o uso das ferramentas
tecnológicas em apoio as diversas práticas principalmente agora com as atividades remotas. O
curso também tem uma demanda expressiva, foi aprovado nas outras instâncias e segue para
aprovação do Consup.  Professor Marcelo colocou em apreciação,  sendo aprovado por todos.
Professor Marcelo passou a palavra para a Professora Mariana que disse que o curso acontecerá
em um momento oportuno na capacitação dos professores para uso das tecnologias e cada vez
mais  aprimorar,  mostrando  mais  qualidade  para  o  aluno.  Professor  Marcelo  agradeceu  a
Professora Mariana e equipe que trabalharam na criação do curso. Professor Marcelo convidou a
todos para participarem do evento do I Ciclo de Seminários Temáticos: Residência Pedagógica,
PIBID e Pró-Licenciaturas que  ocorre nos dias  1º e 2 de outubro,  com transmissão aberta ao
público e ao vivo pelo Youtube e Google Meet. Agradeceu a Professora Isabel Ribeiro do Valle
Teixeira,  Professora  Sueli  Machado  Pereira  de  Oliveira  e  a  equipe  que  organizou  o  evento.
Professor  Marcelo  agradeceu  à  Professora  Sindynara  pelos  trabalhos  realizados  frente  a
presidência do CEPE e lembrou o papel  importante do CEPE,  CAP e das demais instâncias do
IFSULDEMINAS  no apoio ao Conselho Superior através do tratamento e discussões das matérias
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prezando  pela  questão  qualitativa.  No  próximo  item:  7.  Expediente:  Concessão  de  Títulos
Honoríficos;  Professor  Marcelo  solicitou  que,   conforme  previsto  na  Resolução  046/2016,  a
formação  de  uma  comissão  constituída  por  três  membros  do  CONSUP,  que  elaborarão  uma
análise dos indicados  à concessão de títulos honoríficos que acontecerá na última reunião do
Conselho Superior de 2020. Ficou definido que a comissão será composta pelos conselheiros:
Marcelo Rodrigo de Castro (Representante Técnico Administrativo), Beatriz Glória Campos Lago
(Representante Docente) e Renan Silvério Alves de Souza (Representante Discente). No próximo
item  de  expediente,  em  atendimento  à  solicitação  feita  na  última  reunião  do  Consup  pelo
Conselheiro Marcelo Rodrigo de Castro  com relação a disponibilização do organograma de forma
colorida com a sinalizando onde estão as coordenações e funções, para isso foi disponibilizado o link
(https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/institucional/112-organogramas-e-atribuicoes.).
Professor  Marcelo  ressaltou  que  as  funções  não  aparecem  em  resolução  pois  as  alterações
acontecem  de  forma  dinâmica  e  o  acompanhamento  pode  ser  feito  em  tempo  real  no  link
apresentado. Em atendimento a solicitação do Conselheiro Rafael Martins Neves também feita na
última reunião do Consup com relação as ações que o IFSULDEMINAS desenvolve em Campo do
Meio com os dois projetos de extensão no assentamento. Professor Marcelo comentou que a
instituição  recebeu  mais  um  lote  de  bebidas  apreendidas  pela  Receita  Federal  para  dar
continuidade na produção do álcool em gel e agradeceu a Receita Federal e ao Campus Machado
que iniciou  também o processamento do material, como já acontece no Campus Inconfidentes. O
material produzido pelo Campus Machado atenderá os projetos do Campus em Campo do Meio e
o assentamento de modo geral. Professor Marcelo passou a palavra ao Diretor Carlos Henrique
que  comentou  que  conforme  as  deliberações  da  última  reunião,  foi  constituída  a  Comissão
composta pelas servidoras: Aline Manke Nachtigall, Michelle da Silva Marques  e Tamires Galvão
Tavares Pereira. O objetivo da comissão era organizar a planilha com coleta de informações junto
com os pesquisadores e extensionistas sobre a situação em Campo do Meio e as demandas. Foi
feito o estudo e repassado para a Professora Nathalia Lopes Caldeira Brant  e para a Professora
Leda  Goncalves  Fernandes  que  atuam  nos  projetos,  o  relatório  está  em  fase  de  elaboração.
Professor Carlos Reinato disse que leu o relatório e disse que está bem completo com diversos
tópicos e contando todo o histórico, as dificuldades dos projetos em relação à comunidade de
Campo do Meio e coloca também algumas sugestões.  Segundo o Professor Carlos Reinato na
próxima fase a comissão vai pegar todas as informações quanto as doações dos outros campi e
centralizar em um único documento e solicitou aos Conselheiros caso tenha algo para contribuir
com o documento encaminhe  para  a  comissão e  após  a  sua  finalização será  apresentado ao
Consup.   O  Conselheiro  Rafael  elogiou  o  trabalho  que  o  Campus  Machado  está  realizando.
Professor Marcelo agradeceu ao Professor Carlos e a equipe que está trabalhando no documento.
Terminada  a  pauta,  o  presidente  agradeceu  a  participação  de  todos  e  declarou  encerrada  a
reunião do Conselho Superior às dez horas e trinta e três minutos. Eu, Iracy Rennó Moreira de
Lima, lavrei a presente ata que, após a apreciação, será assinada por todos. Pouso Alegre trinta de
setembro de dois mil e vinte.

Presidente do Conselho Superior
Marcelo Bregagnoli _______________________________

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/institucional/112-organogramas-e-atribuicoes


Representantes Docentes
Selma Gouvêa de Barros _______________________________

Pedro Luiz Costa Carvalho _______________________________

Simone Villas Ferreira _______________________________

Beatriz Glória Campos Lago _______________________________

Jane Piton Serra Sanches _______________________________

Fernando Carlos Scheffer Machado _______________________________

Representantes do Corpo Discente
Renan Silvério Alves de Souza _______________________________

Oseias de Souza Silva _______________________________

Felicia Erika Nascimento Costa _______________________________

             
Representantes Técnicos Administrativos

Priscila Lopes Ribeiro _______________________________

Bruna Gonçalves Machado _______________________________

Marcelo Rodrigo de Castro _______________________________

Rafael Martins Neves _______________________________

Arthemisa Freitas Guimarães Costa _______________________________

Reginaldo de Oliveira _______________________________

Representantes Entidades Trabalhadores
Teovaldo José Aparecido _______________________________

Representantes Diretores-gerais dos Campi
Luiz Flávio Reis Fernandes _______________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato _______________________________

Renato Aparecido de Souza _______________________________

João Paulo de Toledo Gomes _______________________________

Thiago Caproni Tavares _______________________________

Mariana Felicetti Rezende _______________________________

João Olympio de Araúho Neto _______________________________



Francisco Vitor de Paula _______________________________


