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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (biênio 2018-2020), realizada em
27 de agosto de 2020.

 

Aos vinte sete dias do mês de agosto, do ano de dois mil e vinte, às nove horas e vinte minutos,
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: Marcelo Augusto dos Reis, Pedro Luiz Costa
Carvalho, Simone Villas Ferreira, Beatriz Glória Campos Lago, Jane Piton Serra Sanches, Antônio
Sérgio da Costa 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: Bruna Gonçalves Machado, Marcelo Rodrigo de Castro, João
Alex de Oliveira, Rafael Martins Neves, Arthemisa Freitas Guimarães Costa e Reginaldo de Oliveira;
Representantes Entidades Patronais: Alexandre Magno de Moura, Jorge Florêncio Ribeiro Neto.
Representantes  Entidades  Trabalhadores:  Teovaldo  José  Aparecido;  Representantes  do  Setor
Público ou Estatais:  Ivan Santos Pereira Neto;  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, Francisco Vitor de Paula e
João  Olympio  de  Araújo  Neto.  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 18/12/2019; 4. Homologação das Resoluções
“Ad Referendum”; 4.1. Resolução nº01/2020 de 05 de março de 2020. Dispõe sobre a aprovação
“ad referendum” das alterações das Normas de Estágio Curricular Supervisionado - Licenciaturas,
oferecido pelo  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sul  de  Minas  Gerais  –
IFSULDEMINAS; 4.2. Resolução nº02/2020 de 05 de março de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum”  da  atualização  do  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC)  -  Pedagogia,  EaD  -
IFSULDEMINAS -  Campus  Muzambinho;  4.3.  Resolução nº  03/2020 de 05  de  março de 2020.
Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Superior
de Graduação,  Licenciatura em Pedagogia,  na modalidade EaD, ofertado pela UAB, Projeto de
parceria em rede; 4.4. Resolução nº04/2020 de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum” da alteração do Regimento da Reitoria do IFSULDEMINAS; 4.5. Resolução nº05/2020
de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do Regimento
Interno do IFSULDEMINAS - Campus Machado; 4.6. Resolução nº06/2020 de 17 de abril de 2020.
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Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do Regimento Interno do IFSULDEMINAS
-  Campus  Inconfidentes;  4.7.  Resolução  nº  07/2020  de  17  de  abril  de  2020.  Dispõe  sobre  a
aprovação  “ad  referendum”  da  alteração  do  Regimento  Interno  do  IFSULDEMINAS  -  Campus
Muzambinho; 4.8. Resolução nº 08/2020 de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum”  da  alteração  do  Regimento  do  Colégio  de  Dirigentes  do  IFSULDEMINAS;  4.9.
Resolução nº09/2020 de 08 de junho de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” dos
Procedimentos  para  formação  e  manutenção  de  Grupos  de  Estudos  no  IFSULDEMINAS;
4.10.Resolução nº10/2020 de 08 de junho de 2020.Dispõe sobre a aprovação "ad referendum" da
Normatização  da  Incubadora  de  Empresas  Mistas  (INCETEC)  e  dos  Núcleos  incubadores  do
IFSULDEMINAS; 4.11. Resolução nº11/2020 de 08 de junho de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum” dos procedimentos de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos (as)
candidatos (as)pretos  (as)  e  pardos (as)  para fins de preenchimento das vagas reservadas  em
todos os cursos regulares ofertados no âmbito do IFSULDEMINAS, que apresentem reserva de
vagas  de  caráter  racial;  4.12  Resolução  nº12/2020  de  07  de  agosto  de  2020  Dispõe  sobre  a
aprovação  "ad  referendum"  do  Curso  Especialista  Técnico  em  Energia  Solar  Fotovoltaica  -
IFSULDEMINAS  Campus  Poços  de  Caldas;  5.  Pautas  encaminhadas  pela  Diretoria  de
Desenvolvimento Institucional: Relatório de Gestão 2019; 6. Suspensão da Resolução 119/2016
em virtude da pandemia do Coronavírus; 7.Pauta encaminhada pela CAPEPI/CAMEN (CEPE): 7.1.
Projeto de apoio ao desenvolvimento do Centro de Validação inserido no Polo de Inovação em
Cafeicultura  do  IFSULDEMINAS;  7.2.  Alteração  Resolução  Nº  083/2017,  que  dispões  sobre  o
Projeto Pedagógico do Curso do Técnico em Administração Subsequente, ofertado pelo Campus
Avançado  Três  Corações;  7.3.  Projeto  de  Apoio  ao  Micro  e  Pequeno  Empreendedor  e
Empreendedor  Individual  Através  de  Assessoria  de  Equipes  Multidisciplinares  de  Servidores  e
Alunos  do  IFSULDEMINAS;  7.4.  Alteração  do  inciso  III  do  Artigo  14  da  Resolução  109/2018  ;
8.Expediente. O Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença de todos e salientou a
importância da participação na reunião dos conselheiros, principalmente dos externos que muito
mais  que  uma  representação  institucional,  tem  o  papel  de  levar  o  IFSULDEMINAS  para  a
comunidade externa. Professor Marcelo comentou sobre o momento atual, no qual a instituição e
a educação de um modo geral passa por um momento único. O IFSULDEMINAS tem demonstrado
maturidade para vencer os desafios e avanços nas questões educacionais e também no apoio à
sociedade. Explicou que o papel do IFSULDEMINAS é trabalhar como “ponte” entre as políticas
públicas e a sociedade sendo o facilitador em muitas ações e agradeceu o apoio recebido de
todos.  Professor  Marcelo  explicou  como  funcionou  a  dinâmica  da  reunião.  O  Secretário  do
Consup, o Professor Pedro, fez a conferência do quórum e foi o mediador nas manifestações dos
conselheiros através do chat e também no controle de tempo e registro de votações. Professor
Marcelo  Comunicou  que  a  reunião  estava  sendo  gravada  e  transmitida  ao  vivo  pela  TV
IFSULDEMINAS através do link: https://youtu.be/lbI84BIzY7Q. Professor Marcelo fez um relato das
ações  que  o  IFSULDEMINAS  tem  executado  com  relação  ao  Ensino  Remoto  dizendo  que  a
instituição passa por um momento nunca vivenciado e o que difere de cem anos atrás é a questão
da  tecnologia  efetivamente.  Falou  da  questão  dos  acessos  dos  estudantes  que  dentro  do
IFSULDEMINAS  conta  com  o  apoio  da  gestão  e  dos  servidores  que  buscaram  fazer  essa
proximidade dos alunos. Citou os números que fazem parte da dedicação e empenho de todos
dentro desses quatro meses e meio de ensino remoto, fora da sala de aula mas sempre próximo
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aos estudantes. Falou ainda que a Instituição conta com as instâncias regulatórias, como o INEP
(Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais),  Seres  (Secretaria  de  Regulação  e
Supervisão  da  Educação  e  que  as  avaliações  de  cursos  entre  outras  ações  institucionais  que
continuam.  Citou  as  quatro  auditorias  que  o  IFSULDEMINAS  está  passando  através  do  TCU
(Tribunal de Contas da União) e que até o final do ano acontecerão mais três, além das outras
demandas. “A solução dos problemas acontecem tendo em vista o que causa menor impacto e
maior eficiência”. Citou o número elevado de reuniões de Gestão e de articulações (realizadas nos
últimos quatro meses e meio) que ficou em torno de trezentas reuniões, muitas vezes quatro
reuniões por dia. As reuniões do Colégio de Dirigentes somam treze até momento com mais de
cinquenta reuniões das câmaras de assessoramento. Falou ainda da importância desse momento
em que a Instituição manteve a comunicação entre seus membros e escutou o estudante. Cada
campus fez a sua tarefa e elogiou a todos os gestores das oito unidades, onde aconteceram as
articulações com os estudantes de forma mais efetiva, além dos relatos de reuniões de pais que
muito  tem  motivado  a  todos.  Professor  Marcelo  comentou  também  sobre  as  ações  que  o
IFSULDEMINAS realizou em prol da sociedade (como uma forma de prestação de contas) e citou a
distribuição de mais de 8.300 litros de álcool para 230 instituições das áreas de saúde, segurança
pública e assistenciais de 73 municípios. A ação foi fruto de uma parceria entre a Delegacia da
Receita Federal em Poços de Caldas e o IFSULDEMINAS. A Receita Federal enviou 40 mil litros de
bebidas apreendidas e com a mão de obra especializada e a tecnologia do Instituto converteram a
bebida em álcool em gel e líquido 70%. Segundo a gestão, a ação terá uma segunda fase com a
vinda de novos parceiros, as Receitas Federais de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória. Também
foram distribuídos mais de 8 mil itens originários do PNAE e 10 mil cestas de produtos cultivados
nas Escolas Fazendas do Instituto para 80 instituições regionais; Foram produzidos e distribuídos 5
mil litros de sabonete líquido, 5 mil máscaras de acetato, 75 mil máscaras de TNT (parceria com
iniciativa privada), 93 mil máscaras de tecido(parceria com iniciativa privada); além da criação do
Siga COVID, mapeamento para traçar o avanço do novo Coronavírus na região. Com todas essas
ações  a  instituição  demonstra  seu  compromisso  com  a  sociedade.  Professor  Marcelo  citou
também os cursos de capacitação oferecidos pelo IFSULDEMINAS e elogiou a equipe de Educação
a Distância.  Foram quatro  cursos  de vinte  e  duas  horas.  O desafio Hackathon IFSULDEMINAS
focado na COVID-19, o Programa IF Mais Empreendedor que visa oferecer consultoria gratuita a
empreendedores Sul Mineiros que tenham sofrido perdas com a crise gerada pela pandemia do
Coronavírus.  Professor  Marcelo  citou  também  a  produção  de  dispensares  para  desinfecção
hospitalar e higienização. O Campus Muzambinho ofereceu um espaço para o centro de triagem
da COVID-19. Falou sobre o Edital de doação de equipamentos de informática e comentou que a
instituição  está  recebendo  os  equipamentos,  fazendo  a  manutenção  e  além  dos  alunos  do
Instituto, os alunos da rede estadual e municipal também podem solicitar esses equipamentos. A
instituição  aguarda  o  recebimento  de  mais  150  máquinas  usadas  que  serão  doadas  pelo
Ministério da Educação ao projeto. Professor Marcelo falou sobre o apoio psicológico que vem
sendo oferecido aos estudantes e servidores além dos Kits que foram entregues a servidores,
estagiários e terceirizados. A Pró Reitoria de Gestão de Pessoas tem feito informativos constantes
através de cartilhas e tele orientação. A Diretoria de Assuntos Estudantis publicou na semana
passada  um  edital  de  apoio  às  questões  institucionais  que  também  tem  o  objetivo  de
recomposição de renda e estímulo ao aluno na permanência e êxito, criando uma bolsa para esse
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aluno. Professor Marcelo falou que o momento agora é de mapeamento de dados e que através
da rematrícula se terá uma análise quantitativa do índice de evasão, já a análise qualitativa é
constante  principalmente  através  da  consulta  aos  estudantes  com  avaliações.  “Foram  feitas
diversas ações para estimular o aluno na instituição e hoje o índice de evasão é bem similar ao
ensino presencial”.  Foram criadas várias Instruções Normativas,  o próprio Programa de Ensino
Remoto que foi  sendo personalizado e  adequado de acordo com cada campus.  A criação do
Mediador Virtual, que são monitores por sala para estimular os alunos, o auxílio conectividade no
qual o IFSULDEMINAS foi pioneiro e também no auxílio à internet na zona rural. A distribuição de
material didático em mais de dois mil pen drives e 553 computadores distribuídos aos estudantes.
O apoio ao PIBID que é o Programa de incentivo à docência e o Programa Residência Pedagógica
que além da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal  de Nível  Superior)  também
contou com o apoio financeiro institucional e hoje apoia quatrocentos e cinquenta estudantes.
Todas as ações contam com uma estrutura de Tecnologia da Informação que não surgiu do dia
para a noite e sim no trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de cinco anos, onde foram
feitos investimentos no setor de TI otimizando, melhorando e hoje conta com o melhor datacenter
do Sul de Minas. Hoje além dos vinte cinco mil alunos matriculados o IFSULDEMINAS conta ainda
com trinta  e  três  mil  matrículas  do  Programa Novos  Caminhos  (Programa Governamental  de
Capacitação de curta duração que são gerenciados por meio da Pró-reitoria de Extensão, tornando
o IFSULDEMINAS um dos maiores ofertantes do país), oito mil e seiscentas matrículas do curso
Inglês sem Fronteiras. O IFSULDEMINAS oferece também capacitações em apoio à Secretaria de
Estado da Educação na capacitação de todos  os  docentes  do Estado de Minas  Gerais  com o
objetivo de se chegar a sessenta mil capacitações. Professor Marcelo disse que com essas ações a
instituição demonstra  que está preocupada em levar  a  educação e sempre com algo a  mais,
enfrentando  desafios  e  externou  os  agradecimentos  à  equipe  que  tem  trabalhado  de  forma
conjunta. Professor Marcelo disse que a instituição está finalizando o Protocolo de Biossegurança
que no retorno à presencialidade ele tem que estar em efetividade. O Conselheiro Ivan Santos
Pereira  Neto  representante  do  Corpo  de  Bombeiros  de  Pouso  Alegre,  agradeceu  pela
oportunidade de participar do Conselho Superior e se colocou à disposição. Marcelo Bregagnoli
agradeceu ao comandante e disse que a participação dos conselheiros é sempre muito importante
para todos, em especial  à instituição.  O Conselheiro Teovaldo José Aparecido:  Parabenizou ao
Professor  Marcelo  pelo  trabalho  desempenhado  à  frente  do  IFSULDEMINAS.  O  Conselheiro
Alexandre  Magno  Moura  parabenizou  também  pelo  trabalho  e  pela  responsabilidade  com  a
comunidade  dizendo  que  “como  conselheiro  externo,  tenho  ótimas  impressões  do  trabalho
realizado por  essa  instituição.  Sabedores  das  dificuldades,  principalmente  neste  momento da
pandemia, a diferença do trabalho aparece por meio deste corpo diretivo e sua equipe, que não
estão medindo esforços  para mostrarem a integração do IFSULDEMINAS com a comunidade.”
Professor Marcelo comentou que o Calendário Escolar uniformizado por campus e alguns Projetos
Pedagógicos de Cursos que estão sendo revisados pelas unidades para adequações passarão em
uma próxima reunião do Consup. Professor Marcelo comentou sobre a redução orçamentária na
LOA (Lei Orçamentária Anual) nos Institutos Federais e Universidades que não ocorria desde 1998.
No IFSULDEMINAS o deficit será de dez milhões de reais para 2021. A Instituição tem buscado
apoio parlamentar pois o recurso em educação é investimento e não gasto público. Comentou
sobre a publicação da Plataforma Nilo Peçanha e solicitou aos conselheiros que verifiquem os
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dados institucionais e que nela o IFSULDEMINAS, entre todas as instituições públicas do país é a
que tem o menor custo por aluno, resultado da efetividade e eficiência no gasto público. Professor
Marcelo falou sobre o novo processo de ingresso e solicitou a publicidade. O Presidente passou a
palavra para o Secretário do Conselho Superior  para conferência do quórum. Professor Pedro
disse que estavam presentes 28  conselheiros votantes. Professor Marcelo colocou em apreciação
a ata da última Reunião do Conselho Superior, sendo aprovada por todos. No item 4 da pauta que
tratou das homologações das Resoluções  ad referendum, Professor Marcelo disse as Resoluções
ad referendum foram necessárias pois tratam de questões referentes à pandemia onde foram
adequados diversos  processos.  No item 4.1.  Resolução nº01/2020 de 05 de março de 2020.
Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” das alterações das Normas de Estágio Curricular
Supervisionado  -  Licenciaturas,  oferecido  pelo  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS.  Professor Cleber disse que as adequações
foram feitas em atendimento às orientações da SERES, CNE e as ações da Licenciatura já vinham
passando por demandas que precisavam ser atualizadas que através de um GT que trabalhou no
documento que ele passou também pelas Câmaras. O Presidente colocou em apreciação, sendo
aprovado por todos.  No próximo item :  4.2.  Resolução nº02/2020 de 05 de março de 2020.
Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da atualização do Projeto Pedagógico de Curso (PPC)
- Pedagogia, EaD - IFSULDEMINAS - Campus Muzambinho. Professor Renato apresentou o item
de pauta dizendo que trata-se de adequações devido aos ajustes no instrumento de avaliação em
que o curso será submetido em breve. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos.  Próximo  item:  4.3.  Resolução  nº  03/2020  de  05  de  março  de  2020.  Dispõe  sobre  a
aprovação  “ad  referendum”  da  alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Superior  de
Graduação,  Licenciatura  em  Pedagogia,  na  modalidade  EaD,  ofertado  pela  UAB,  Projeto  de
parceria em rede. O Diretor Evandro apresentou o item de pauta dizendo que o curso é ofertado
em  rede  e  hoje  conta  com  onze  instituições  que  oferecem  o  curso  na  mesma  intenção  do
IFSULDEMINAS que é de atender a formação ao docente que ainda não tinha a licenciatura e
acoplado  ao  curso  de  Pedagogia  o  curso  de  Formação  Pedagógica  para  Graduados  não
Licenciados. O curso está passando por um processo de reconhecimento e houve a necessidade
de alteração do PPC. O Presidente colocou em apreciação, sendo aprovado por todos. Professor
Marcelo elogiou a Diretoria à Distância pelo trabalho realizado e disse que a Instituição só saiu na
frente  e  rompeu  barreiras  porque  a  Gestão  atual  e  as  Gestões  anteriores,  inclusive  a  das
unidades,  absorveram e incorporaram o EaD no seu dia a dia. No Próximo item de pauta:   4.4.
Resolução nº04/2020 de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da
alteração do Regimento da Reitoria do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo disse que foram feitas
algumas  adequações  nos  Regimentos  da  Reitoria  e  dos  campi  Inconfidentes,  Machado  e
Muzambinho com a criação de uma Diretoria na área acadêmica nos campi citados e para isso
houve a necessidade de remanejamentos das CDs. Professor Marcelo passou a Palavra para o
Professor  Luciano  que  explicou  sobre  a  criação  da  Diretoria  de  Inovação  Tecnológica  e
Empreendedorismo  e  que  vinculada  a  ela  ficou  o  Polo  Embrapii  e  o  Centro  de  Inovação
Tecnológica  de  Muzambinho.  Houve  também na Reitoria  a  criação da  Corregedoria  vinculada
diretamente ao Reitor. Professor Marcelo colocou em apreciação e o Conselheiro Marcelo Rodrigo
de Castro disse que com relação aos regimentos na última reunião do Consup quando foram
aprovados os organogramas, foi votado que deveria ter cor em cada Coordenação/Setor indicando
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se contempla CD ou FG e que conforme foi apresentado não foi adequado. Professor Marcelo
solicitou a Diretoria de Desenvolvimento Institucional faça a adequação para a publicação no site
com  as  cores  diferenciando  CD  e  FG,  facilitando  assim  a  visualização.  Não  havendo  mais
questionamento, o documento foi colocado em votação, sendo aprovado por todos. No próximo
item de pauta: 4.5. Resolução nº05/2020 de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum”  da  alteração  do  Regimento  Interno  do  IFSULDEMINAS  -  Campus  Machado. O
Presidente passou a palavra ao Diretor Carlos Reinato que comentou sobre a criação da Diretoria
de Ensino desvinculando da Diretoria de Desenvolvimento Educacional que ficou responsável pela
parte  de  Pesquisa  e  Extensão  sendo  que  a  Diretoria  de  Ensino  ficou  exclusivamente  com  a
Coordenação  de  Ensino  e  a  Coordenação  de  Assistência  Estudantil  totalizando  3  Diretorias
Sistêmicas. A Coordenação de Produção foi vinculada à Administração. Professor Carlos disse que
a criação da Diretoria de Ensino contribuiu para o melhor andamento dos trabalhos pedagógicos
nesse momento atual de pandemia. Professor Marcelo disse que a explicação do Professor Carlos
foi a mesma que aconteceu no Campus Inconfidentes e Muzambinho. O Presidente colocou em
votação, sendo aprovado por todos. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Carlos e passou a
palavra ao Professor Luiz Flávio que apresentou próximo item: 4.6. Resolução nº06/2020 de 17 de
abril de 20202. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do Regimento Interno
do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes. Professor Luiz Flávio disse que o que aconteceu em
Inconfidentes foi a mesma estrutura que aconteceu no Campus Machado e salientou que existia a
característica da DDE totalmente voltada aos aspectos gerais do ensino, mas com a nova diretoria
houve  a  possibilidade  de  divisão  dos  trabalhos  ficando  atrelada  a  DDE a  pesquisa,  extensão,
biblioteca e CGAE e a Diretoria de Ensino atuando diretamente com a Coordenação Pedagógica
com as atividades de ensino. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos.  A
Diretora  do  Campus  Pouso  Alegre,  Mariana  Felicetti  se  manifestou  para  que  se  registre  a
importância  da  mesma  ação  para  as  outras  unidades.  Professor  Marcelo  explicou  que  o
IFSULDEMINAS  tem  as  três  unidades  pré  existentes  que  são  as  estruturas  chamadas  Escolas
Fazendas (Inconfidentes, Machado e Muzambinho) com três a quatro mil alunos a estrutura da
expansão dois (Passos, Poços e Pouso Alegre) com uma estrutura que deveria ter em torno de mil
e  quinhentos  estudantes  e  a  terceira  fase  da  expansão  (Carmo  de  Minas  e  Três  Corações).
Professor Marcelo explicou que dentro do IFSULDEMINAS se tem esses três blocos de campi com
conformações  diferenciadas,  não  só  nas  funcionalidades  mas  também  em  sua  estrutura  e
norteada pela Portaria do MEC 246/2016. Professor Marcelo passou a palavra para o Professor
Renato que apresentou o próximo item:  4.7.  Resolução nº 07/2020 de 17 de abril  de 2020.
Dispõe  sobre  a  aprovação  “ad  referendum”  da  alteração  do  Regimento  Interno  do
IFSULDEMINAS  -  Campus  Muzambinho. Professor  Renato  disse  que  o  que  aconteceu  em
Muzambinho é algo semelhante ao que já foi  colocado pelo Professor Carlos e Professor Luiz
Flávio e agradeceu ao Professor Marcelo Bregagnoli por ter tido sensibilidade a essa manifestação
sobretudo no que ele já acabou de mencionar por se tratar de uma estrutura secular, a dimensão
territorial e também a dimensão de pessoal. Falou que a demanda foi passada para a Reitoria que
em um primeiro momento oportuno fez a modificação, com a criação de mais uma diretoria com
aporte de uma CD para as três unidades pré existentes. No caso de Muzambinho foi destituída
uma Coordenadoria Geral  de Desenvolvimento Institucional  e foi  criada a Diretoria de Ensino.
Como o Professor Carlos comentou que veio a calhar nesse momento de pandemia o quanto a
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nova diretoria fortaleceu as ações pedagógicas. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado
por todos. Professor Marcelo agradeceu aos Diretores, Carlos, Luiz Flávio e Renato e também as
suas equipes. Próximo item: 4.8. Resolução nº 08/2020 de 17 de abril de 2020. Dispõe sobre a
aprovação  “ad  referendum”  da  alteração  do  Regimento  do  Colégio  de  Dirigentes  do
IFSULDEMINAS. Professor Marcelo passou a palavra ao Professor Luciano que comentou sobre a
alteração  do  Regimento  do  Colégio  de  Dirigentes  que  também  tem  a  função  de  Comitê  de
Governança na instituição que é responsável pelas ações junto ao Tribunal de Contas da União.
Explicou que o Relatório de Gestão é submetido ao TCU para referendar as ações da gestão. As
demais alterações ocorreram para a adequação ao organograma, incluindo a PROGEP e as outras
alterações. O Conselheiro Rafael, representante dos TAEs do Campus Poços de Caldas questionou
como funciona na prática o comitê  de governança,  qual  é  o  papel  dele e se  ele  já  existe  na
instituição.  Professor Marcelo respondeu que o Professor Thiago do Campus Poços  de Caldas
acompanhou toda a discussão e é importante colocar que todos os Diretores participaram das
discussões. O Comitê de Governança é uma exigência do TCU mas vai ao encontro do que já se faz
hoje na instituição. Professor Luciano disse que o Comitê de Governança já existia através de uma
portaria e explicou que desde quando ainda era Escolas Agrotécnicas já existiam os Relatórios de
Gestão que eram enviados ao TCU e os Dirigentes assinavam no rol de responsáveis. Portanto o
comitê já existia e eram as mesmas pessoas que compõem o Colégio de Dirigentes e as atribuições
são inerentes aos cargos o que aconteceu foi a unificação do regimento. A Chefe de Gabinete,
Cássia compartilhou o link (https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/governanca) com mais
informações sobre Governança. Com relação da publicação dos dados abertos, Professor Marcelo
disse que  a transparência sempre permeou como princípio da sua gestão e que todos sabem o
quanto a gestão é comprometida e agora sendo uma questão legal deixa tudo evidente e mais
claro.  Falou  que  no  link  compartilhado  os  conselheiros  poderão  encontrar  informações  mais
detalhadas sobre o Comitê de Governança. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. Professor Marcelo agradeceu ao Professor Luciano e a equipe da DDI. Próximo item: 4.9.
Resolução nº09/2020 de 08 de junho de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” dos
Procedimentos  para  formação  e  manutenção  de  Grupos  de  Estudos  no  IFSULDEMINAS.
Professor Marcelo passou a palavra para a Professora Sindynara. Professora Sindynara disse que
em conversa com os campi foram feitos alguns levantamentos de demandas de alterações dessa
Resolução  que  passou  também  pelas  câmaras  (CAPEPI  e  CEPE)  fazendo  as  alterações  para
atendimento.  A Conselheira Simone do Campus Muzambinho comentou sobre o artigo sétimo,
“Art. 7º Considera-se colaborador o membro com formação técnica, graduado ou pós-graduado.
Deve estar comprometido diretamente com os estudos e com a realização de projetos, produção
científica e tecnológica e extensão.” Perguntou: “Caso haja o interesse em constituição de grupos
de estudos, o professor poderá estar em curso de doutorado?” Professora Sindynara respondeu
que pode sim mesmo estando com essa formação em andamento e sugeriu que se for o caso
poderá deixar o artigo mais claro. Sindynara sugeriu como proposta, deixar claro que não entraria
no artigo em fase de formação a obtenção de novos títulos e assim esse servidor que estaria em
capacitação poderia fazer parte do grupo. Professor Renato perguntou se seria o caso de suprimir
" que não estejam em fase de formação (técnica ou graduação)”. Por se tratar de redação do
texto,  Professor  Marcelo  sugeriu  que  a  Professora  Sindynara  converse  com  os  Conselheiros,
Marcelo,  Simone  e  Renato  e  que  seja  elaborada  a  nova  redação.  O  Presidente  colocou  em

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

https://portal.ifsuldeminas.edu.br/index.php/governanca


votação,  sendo aprovado por todos.  No item :  4.10.Resolução nº10/2020 de 08 de junho de
2020.Dispõe sobre a aprovação "ad referendum" da Normatização da Incubadora de Empresas
Mistas (INCETEC) e dos Núcleos incubadores do IFSULDEMINAS. Professora Sindynara disse que a
Resolução  foi  reformulada  com  o  intuito  de  atender  cada  vez  mais  os  oito  campi,  dando  a
oportunidade para que cada campi tenha seu núcleo incubador além da melhoria do texto de uma
forma geral.  O Presidente colocou em votação,  sendo aprovado por  todos.  Professor Marcelo
sugeriu a antecipação do item 7.4 da pauta Todos concordaram.  7.4. Alteração do inciso III do
Artigo  14  da  Resolução  109/2018  . Comentou  que  a  Resolução  trata  da  PIBO  (Programa
Institucional de Bolsas) e explicou que tudo o que se refere a pagamento de bolsa é necessário
passar para o Conselho Superior como uma prestação de contas e é preciso estar preocupado com
a eficiência e Efetividade do que foi feito.  A prestação de contas seria anual de todas as ações que
aconteceram e ela  aconteceria  dentro do Conselho Superior  e  a  proposta de aprovação seria
dentro  das  Câmaras  (CAEX,  CAPEPE  e  CAMEN)  quando for  o  caso.  O Presidente  colocou em
votação, sendo aprovado por todos. No próxi o item: 4.11. Resolução nº11/2020 de 08 de junho
de 2020. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” dos procedimentos  de heteroidentificação
complementar à autodeclaração dos (as) candidatos (as)pretos (as) e pardos (as) para fins de
preenchimento das  vagas  reservadas  em todos os  cursos  regulares  ofertados no âmbito  do
IFSULDEMINAS, que apresentem reserva de vagas de caráter racial. Professor Marcelo passou a
palavra  para  o  Diretor  de  Assistência  ao  Educando  Lindolfo  que  explicou  que  a  comissão  de
heteroidentificação foi instituída nos processos seletivos por orientação em razão de denúncias. É
uma questão legal onde os candidatos autodeclarados pretos e pardos passam por uma entrevista
com essa comissão que verificará a veracidade da autodeclaração do candidato. A Resolução foi
construída em conjunto com os campi para respaldar a comissão. O Conselheiro Marcelo Rodrigo
de Castro comentou que faz parte dessa comissão, e parabenizou pela elaboração da resolução. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Professor Marcelo agradeceu a DAE
pela ação e disse que a diretoria está sendo muito acionada nesses tempos e que sabe do apoio às
organizações estudantis e que a criação da Diretoria foi um marco que está sendo evidenciado
neste momento, sobretudo através do perfil do Diretor Lindolfo e sua equipe, e agradeceu. No
próximo item de pauta o Diretor do Campus Poços de Caldas, Professor Thiago apresentou o item
4.12  Resolução  nº12/2020  de  07  de  agosto  de  20202.  Dispõe  sobre  a  aprovação  "ad
referendum"  do  Curso  Especialista  Técnico  em  Energia  Solar  Fotovoltaica  -  IFSULDEMINAS
Campus Poços de Caldas. Professor Thiago disse que trata-se de uma proposta de curso que o
campus se comprometeu em ofertar devido a uma ação que se teve na SETEC de um recurso que
veio no ano passado para o Campus Poços de Caldas e uma das exigências era a oferta desse
curso. Comentou que o Campus Poços de Caldas se tornou um Centro de Referência em Energia
Fotovoltaica e agradeceu ao Reitor Marcelo Bregagnoli, pelas ações junto ao MEC e a SETEC e que
graças  ao  trabalho  do  Reitor  o  IFSULDEMINAS  tem  se  destacado  na  questão  de  energia
fotovoltaica e trazido bons resultados para a instituição e sobretudo para o Campus Poços onde se
tem profissionais da área e que a Reitoria ajudou no envio desses profissionais para capacitação.
Agradeceu também a equipe da DDI e da PROAD e falou que esse trabalho conjunto tem dado
bons resultados. Professor Marcelo reforçou o apoio e dedicação de todos, sobretudo o pessoal
do campus que tem feito um trabalho diferenciado e cria um eixo tecnológico único dentro da
instituição.  O  Conselheiro  Jorge  Florêncio  solicitou  que  seja  repassada  posteriormente  as
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informações e detalhes do curso, para contribuir na divulgação e parabenizou pela criação do
curso.  O Presidente colocou em votação,  sendo aprovado por todos.  Próximo item:  5. Pautas
encaminhadas  pela  Diretoria  de  Desenvolvimento  Institucional:  Relatório  de  Gestão  2019.
Professor Marcelo disse que o Relatório de Gestão é um espelho burocrático da instituição frente
ao  TCU  e  acaba  sendo  um  instrumento  de  prestação  de  contas  para  a  sociedade.  Professor
Marcelo anunciou a apresentação do novo vídeo institucional e adiantou os agradecimentos à
equipe da ASCOM da Reitoria e dos campi que produziram o vídeo em uma “pegada diferente”.
Salientou que a equipe de gestão não precisa aparecer no vídeo ele foca a instituição e seus
usuários que é o estudante. O vídeo foi apresentado aos conselheiros como forma de lançamento
oficial e posteriormente será divulgado nas redes sociais. Professor Marcelo passou a palavra para
o  Diretor  Luciano  e  ao  Servidor  Gustavo  que  apresentaram  o  Relatório  de  Gestão.  Gustavo
salientou que o Relatório de Gestão apresenta as ações da gestão no IFSULDEMINAS e que a
gestão  é  a  governança,  quem  governa  e  institui  as  políticas  dentro  da  instituição.  Professor
Luciano disse que apresentar o Relatório de Gestão após a apresentação do vídeo institucional fica
mais fácil pois no vídeo pode se perceber a prática. Professor Luciano disse que o documento
agora é elaborado no formato de relato integrado como forma de prestação de contas para a
comunidade. Seu formato é como o de uma revista, com imagens, gráficos e infográficos para
deixar  cada  vez  mais  clara  as  ações  ocorridas  em  2019.  O  documento  foi  apresentado  aos
conselheiros.  Professor  Marcelo  colocou  em  votação,  sendo  aprovado  por  todos.  Professor
Marcelo  agradeceu  ao  Professor  Luciano  e  ao  Gustavo  pela  centralização  dos  trabalhos  do
Relatório  de  Gestão.  Professor  Luciano  disse  que  após  a  apresentação  ao  TCU  será  feita  a
divulgação do documento.  Próximo item de pauta:  6.  Suspensão da Resolução 119/2016 em
virtude da pandemia do Coronavírus. Professor Marcelo Bregagnoli disse que a Resolução trata-
se da Normativa Docente que dá a diretriz básica da atuação docente dentro da instituição seja
nas vertentes de Ensino,  Pesquisa ,  Extensão,  gestão e participação em colegiados.  Falou que
devido à situação de pandemia e para dar continuidade às ações observou-se a necessidade de
preservar a atuação docente uma vez que não consegue fazer o atendimento pleno de tudo o que
exige  a  normativa.  Como  sugestão,  Professor  Marcelo  disse  que  será  feita  uma  resolução
suspendendo a Normativa Docente enquanto durar o estado de pandemia e após o período de
pandemia a resolução seria revogada voltando resolução anterior. Falou ainda que será publicada
uma  portaria  delegando  as  unidades  o  acompanhamento  de  todas  as  atividades
didático/pedagógica. Citou que hoje a instituição tem em torno de 500 projetos de extensão e 233
projetos de pesquisa e que devido a situação atual de pandemia pouca coisa está sendo feita. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo item: 7.Pauta encaminhada
pela CAPEPI/CAMEN (CEPE): 7.1. Projeto de apoio ao desenvolvimento do Centro de Validação
inserido no Polo de Inovação em Cafeicultura do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo passou a
palavra à Professora Sindynara explicou que o Centro de Validação Tecnológica é uma unidade de
validação  de  insumos,  máquinas  e  equipamentos  voltados  para  cafeicultura.  A  Fazenda
Experimental  está  vinculada  ao  Campus  Muzambinho  e  vem  atendendo  os  8  campi  do
IFSULDEMINAS e empresas parceiras. O projeto vem apoiar o Centro de Validação com o fomento
de duas bolsas, uma para apoio técnico e a outra voltada para o desenvolvimento tecnológico
Industrial  para  o  coordenador  do  projeto  durante  vinte  quatro  meses  sendo  o  recursos
destinados:  12  meses  da  PPPI  e  12  meses  do  Campus  Muzambinho.  As  bolsas  estão  em
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conformidade  com  a  Resolução  109/2018  que  trata  do  programa  institucional  de  bolsas  do
IFSULDEMINAS. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Professor Marcelo
parabenizou pela ação e salientou que a cafeicultura permeia a instituição em vários momentos,
lembrou que se tem Conselheiros vinculados nessa temática com várias ações em parceria e que o
apoio ao centro de validação é muito importante dado ao trabalho que vem sendo conduzido e
agradeceu  ao  Conselheiro  Jorge  Florêncio  da  COOXUPÉ  pelo  apoio  em  diversas  ações.  O
Conselheiro  Jorge  Florêncio  disse  que  o  Polo  é  um  sucesso  e  que  já  está  começando  a  ter
respostas técnicas e científicas no trabalho e que o IFSULDEMINAS pode continuar contando com
a COOXUPÉ e com seus parceiros (fornecedores e indústrias) e que acredita cada vez mais nessa
proposta e que se tem muito o que fazer pelo IFSULDEMINAS, pelos alunos e pela cafeicultura que
é o objetivo desse projeto. Próximo item:  7.2. Alteração Resolução Nº 083/2017, que dispões
sobre o Projeto Pedagógico do Curso do Técnico em Administração Subsequente, ofertado pelo
Campus  Avançado  Três  Corações.  Professora  Sindynara  disse  que  a  alteração  deste  PPC
contempla a revisão de disciplinas, a adoção de percentual de carga horária a Distância, a redução
de carga horária e duração do curso e já passou pelas câmaras. O Presidente colocou em votação,
sendo aprovado por todos. Professor Marcelo lembrou que toda matéria que vem para o Consup
já foi tratada e muito bem discutidas nas câmaras e nesse momento de pandemia as consultas são
online através de e-mail e reuniões web. Próximo item: 7.3. Projeto de Apoio ao Micro e Pequeno
Empreendedor e Empreendedor Individual Através de Assessoria de Equipes Multidisciplinares
de Servidores e Alunos do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo comentou que trata-se do Projeto
IF  mais  Empreendedor  de  apoio  ao  pequeno  e  microempresário.  O  apoio  é  na  forma  de
orientação  e  capacitação  e  tem sido  bem divulgado.  Trata-se  de  um  desafio da  Diretoria  de
Inovação e Empreendedorismo que juntamente com a Professora Sindynara e o Professor Cleber e
equipe,  assumiram  essa  empreitada  e  ela  está  avançando.  Professora  Sindynara  disse  que  o
Projeto  IF  Mais  Empreendedor  tem  o  objetivo  de  oferecer  consultoria  técnica  para  micro  e
pequenos empreendedores e empreendedores individuais em duas áreas (Marketing digital e a
remodelagem de negócio). O projeto enviado aos conselheiros vem no sentido de fomentar bolsas
aos coordenadores do programa e coordenadores do projeto envolvendo equipes de alunos. O
programa conta com a parceria do SEBRAE e o apoio financeiro da SETEC. A ação é coordenada
pelas pró-reitorias de Ensino, Extensão e Pesquisa e suas diretorias. Serão abertos espaços entre o
instituto e os arranjos produtivos locais  promovendo o aprendizado mais significativo para os
alunos pois eles terão uma vivência da prática em situação real. O Presidente colocou em votação,
sendo aprovado por todos. No item 8.Expediente. Professor Marcelo, atendendo a solicitação do
Conselheiro Rafael de Poços de Caldas, com relação a consulta que foi enviada por e-mail, como
não ocorreu a deliberação por unanimidade para a produção de uma nota, o Conselheiro solicitou
um momento no expediente  para fazer algumas colocações sobre o Acampamento Quilombo
Campo Grande, localizado no município de Campo do Meio – MG. O Conselheiro disse que o
Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior de Minas Gerais (Foripes), se manifestou em
repúdio  pela  a  ação  de  reintegração  de  posse  desferida  sobre  as  famílias  de  agricultores  e
agricultoras do acampamento da reforma agrária, Quilombo Campo Grande, da cidade de Campo
do Meio, no sul de Minas Gerais, durante o período de pandemia de Covid-19. O documento
alerta sobre os riscos da ação para a saúde das 450 famílias que vivem e produzem no local e
sugeriu que o Conselho Superior faça também uma nota sobre o assunto. Após a explanação do
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Conselheiro  justificando  a  produção  da  nota  oficial  o  Presidente  colocou  em  apreciação  dos
Conselheiros e disse que o IFSULDEMINAS tem dois projetos dentro do assentamento, um deles é
o  IF  Mulheres  sobre  a  Agroindustrialização  de  Frutas  e  outro  sobre  o  Café  Agroflorestal  e
Agroecológico. Professor Marcelo disse que a proposta do Conselheiro seria reiterar a nota que foi
enviada por e-mail aos conselheiros que foi indeferida pois as notas do Consup só são deferidas
quando  a  manifestação  for  unânime.  Comentou  ainda  que  o  Campus  Machado  tem  feito  o
acompanhamento de como está os  projetos  institucionais.  O Presidente colocou em votação,
sendo rejeitada. O Conselheiro Rafael solicitou também a criação de uma comissão do Consup
para  acompanhamento  das  ações  institucionais  no  acampamento.  Professor  Marcelo  sugeriu
como deliberação, como se tem os dois projetos do Campus Machado e uma próxima reunião do
Conselho Superior em sessenta dias, formar uma comissão para verificar a situação e também
fazer a doação do álcool e de produção alimentícia para atender as necessidades do assentamento
e em sessenta dias retorna para o Consup. Professor Marcelo perguntou ao Diretor Carlos Reinato
se está de acordo com a proposta. Professor Carlos Reinato concordou e perguntou como será a
constituição  dessa  comissão.  Professor  Marcelo  disse  que  fará  a  conversa  pessoalmente  e
encaminhará para o Conselheiro Rafael inclusive o apoio na distribuição de álcool. Comunicou que
está buscando a matéria-prima para a produção do álcool em Belo Horizonte, Vitória e Rio de
Janeiro e solicitou também o apoio do Professor Luiz Flávio, Professor Renato e Professor Carlos
na oferta de produção da fazenda para apoio na oferta de alimentos. Professor Marcelo agradeceu
a todos pela participação na reunião e disse que ficou bem satisfeito com esse formato de reunião
de forma otimizada sem extrapolar o horário e sugeriu que seja feita pelo menos uma reunião
presencialmente para a prestação de contas e as demais no formato online. Sugeriu ainda como
ponto de pauta da próxima reunião a proposta de alteração no formato das reuniões do Conselho
Superior.  Tendo  encerrada  a  pauta  da  reunião,  o  presidente,  Professor  Marcelo  Bregagnoli,
agradeceu a todos pela participação na reunião do Conselho Superior e declarou encerrada a
reunião às onze horas e quarenta minutos. Eu, Iracy Renno Moreira de Lima, Secretária “ad hoc”
deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes.
Pouso Alegre, vinte e sete de agosto de 2020. 
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