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Aos dezoito dias do mês de abril, do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta minutos,
no Auditório do Campus Poços de Caldas, sob a Presidência do reitor substituto, Professor Cleber
Ávila  Barbosa,  realizou-se  a  6ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Superior  (mandato  2016-2018),
estando  presentes  os  Senhores  Conselheiros:  Representantes  Servidores  Docentes: Fátima
Saionara Leandro Brito,  Luciano Pereira  Carvalho;  Eugênio  José  Gonçalves;  Rodrigo Cardoso
Soares  de Araújo; Jane Piton Serra Sanches;  Giovane José da Silva,  Fernando Carlos Scheffer
Machado.  Representantes  Corpo Discente: Renan Silvério  Alves  de  Souza;  Guilherme Vilhena
Vilasboas.  Representantes Servidores Técnicos Administrativos: Sissi Karoline Bueno da Silva;
Otávio Soares Paparidis; Rogério Willian Fernandes Barroso; Ana Marcelina de Oliveira; Silvio
Boccia  Pinto  de  Oliveira;  Guilherme  Antônio  Poscidônio  Vieira  Camilo;  Xenia  Souza  Araujo.
Representantes dos Egressos: Flávia de Fátima Rabelo; Vinícius Puerta Ramos. Representantes
Entidades Patronais:  Fábio Brandão.  Representantes do Setor Público ou Estatais: Huddson
Marco Ferreira Fernandes. Representantes SETEC/MEC: Fábio Pereira Ribeiro. Representantes
Diretores-gerais dos Campi: Sindynara Ferreira, Aline Manke Nachtigall; Bruna Bárbara Santos
Bordini; Luis  Adriano  Batista;  Marcelo  Carvalho  Bottazzini;  Carla  Aparecida  de  Souza  Viana;
Wanderley  Fajardo. Justificaram  ausência:  Representantes  dos  Servidores  Técnicos
Administrativos: Eliane  Silva  Ribeiro. Representantes  dos  Egressos:  Éder  Luiz  Araújo  Silva;
Tayrine Parreira Brito.  Representantes do Setor Público ou Estatais:  José Carlos Costa; Pedro
Paulo de Oliveira Fagundes; Representantes Entidades Patronais: Jorge Florêncio Ribeiro Neto;
Representantes Diretores Gerais dos Campi: Miguel Angel Isaac Toledo. A pauta foi encaminhada
antecipadamente, por e-mail, aos Conselheiros, sendo: PAUTA REUNIÃO CONSUP 18/04/2018: 01.
Palavra  do  Presidente.  02.  Verificação  do  quórum.  03.  Aprovação  da  ata  da  reunião  do  dia
20/12/2017.  04.  Homologação  das  Resoluções  ad  referendum:  04.1-  01/2018  –  Alteração  nos
calendários acadêmicos do IFSULDEMINAS - Ano 2018; 04.2 - 02/2018 – Calendário Escolar do
Curso de Pedagogia EaD - Campus Muzambinho; 04.3 - 03/2018 – Prorrogação da designação do
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação na presidência do Colegiado de Ensino, Pesquisa e
Extensão – CEPE; 04.4 - 04/2018 – Criação de oito cursos técnicos otimizados concomitantes e
subsequentes na modalidade EaD; 04.5 - 05/2018 – Criação do curso Licenciatura em Pedagogia, na
modalidade EaD, Projeto de parceria em rede; 04.6 - 06/2018 – Criação do curso de Licenciatura
Formação  Pedagógica  para  Graduados  Não  Licenciados,  na  modalidade  EaD;  04.7  -  07/2018  –
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Criação do curso Técnico em Edificações – Campus Muzambinho; 04.8 - 08/2018 – Criação do curso
Especialização em Ensino de  Ciências  –  Anos  finais  do  Ensino Fundamental;  04.8  -  09/2018  –
Criação do curso Especialização em Gestão Pública Municipal; 04.10 - 10/2018 – Criação do curso
Especialização  em  Gestão  em  Saúde;  04.11  -  11/2018  –  Programa  de  Apoio  ao  Atendimento
Educacional Especializado (AEE); 04.12- 12/2018 – Autorização de afastamento do país do Reitor
para viagem à Espanha e Portugal; 04.13- 13/2018 – Aprovação do Relatório de Gestão 2017; 04.14 -
14/2018 – Autorização de afastamento do país do Reitor para viagem ao Chile. 05. Aprovação da
nomeação do titular da unidade de Auditoria Interna do IFSULDEMINAS. 06. Pautas encaminhadas
pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão:  6.1 Criação do curso de Engenharia  Ambiental,
Campus Inconfidentes; 6.2 Criação do curso de Licenciatura em Pedagogia, Campus Inconfidentes;
6.3  Criação  do  curso  Técnico  em Desenvolvimento  de  Sistemas,  Campus  Poços  de  Caldas;  6.4
Criação do curso de Especialização em Ciências da Natureza (Química e Física),  Campus Pouso
Alegre; 07. Pedido de remanejamento de recursos em projetos do Campus Passos gerenciados pela
Fadema. 08.  Homologação do resultado do processo de consulta  à comunidade para escolha dos
dirigentes do IFSULDEMINAS, cargos de reitor e diretores-gerais de campi – mandato 2018-2022.
09. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (CAPI): 09.1
Alterações do organograma do Campus Inconfidentes: criação do Setor de Segurança do Trabalho e
Coordenação  da  INCETEC;  09.2  Organograma  do  Campus  Avançado  Carmo  de  Minas;  09.3
Organograma do Campus Avançado Três Corações. 10. Expediente. Conforme Item 01. Palavra do
Presidente.  O reitor substituto Cleber Ávila iniciou a reunião justificando a ausência do magnífico
reitor Marcelo Bregagnoli, que enviou à secretaria do Conselho Superior um ofício formalizando sua
descompatibilização como presidente pelo período de 9 de fevereiro a 18 de abril,  devido  à sua
candidatura ao cargo de Reitor do IFSULDEMINAS, dentro do processo de consulta à comunidade
regido pelo Edital Nº01/2018. Apresentou também os ofícios de formalização de descompatibilização
provisória  dos  diretores-gerais:  João Paulo (Campus Passos),  Thiago Caproni  (Campus Poços de
Caldas) e Carlos Henrique (Campus Machados), como membros deste Conselho pelo período de 9 de
fevereiro a 18 de abril, por serem candidatos ao cargo de diretor-geral nos seus respectivos campi. As
cartas  de  descompatibilização  foram  apresentadas  em  atendimento  ao  Artigo  32  do  Regimento
Interno do Conselho Superior em conformidade com a Resolução Nº 25/2016. Devido à situação
apresentada, Cleber explicou que, na condição de reitor substituto, irá presidir a reunião de hoje. Os
diretores substitutos dos campi Passos, Poços de Caldas e Machado estão presentes na reunião em
substituição  aos  diretores  descompatibilizados.  Cleber  deu  as  boas-vindas  a  todos  os  membros
presentes e agradeceu o atendimento e a contribuição de todos com o IFSULDEMINAS e disse que é
uma grande satisfação presidir o Conselho Superior em virtude de tamanha contribuição do mesmo a
Instituição . O presidente falou sobre a comemoração dos 10 anos dos Institutos Federais, um ano em
que a rede está se mobilizando em relação às comemorações, um ano que evidencia as conquistas e
avanços dos Institutos Federais no Brasil. Ele afirmou que temos uma agenda bem extensa de ações,
eventos  e  solenidades  devido à  comemoração  dos  10  anos,  que  serão  completados  em  29  de
dezembro de  2018.  Ele  frisou  que  o  IFSULDEMINAS,  este  ano,  completa  setenta  e  seis  mil  e
quatrocentos alunos formados e que hoje comemora a oferta de 46 cursos técnicos, 13 licenciaturas,
17 bacharelados, 12 especializações lato sensu e 1 mestrado stricto sensu, sendo todos avaliados com
conceitos  de  cursos  com  nota  4  e  5  pelo  MEC,  o  que  demonstra  a  efetividade  das  ações  e
compromisso do nosso instituto. 02. Verificação do quórum do Conselho Superior (secretário). O
presidente  solicitou  ao  secretário  Luciano  conferir  o  quórum. Havendo  quórum,  foi  dado
prosseguimento  à  reunião. 03.  Aprovação  da  ata  da  reunião  do  dia  20/12/2017. O  secretário
Luciano informou que a ata foi enviada por e-mail. O presidente colocou a ata em apreciação, tendo
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sido aprovada. O presidente Cleber passou a palavra para o diretor de Administração e Planejamento
do Campus Poços de Caldas, Luiz Adriano, que agradeceu a presença de todos e desejou uma ótima
reunião. Dando prosseguimento, Cleber passou a palavra ao professor Giovane, Diretor de Educação
a Distância do IFSULDEMINAS, para apresentação dos itens: 04. Homologação das Resoluções ad
referendum: 04.1- 01/2018 – Alteração nos calendários acadêmicos do IFSULDEMINAS - Ano
2018; Giovane explicou que a alteração ocorreu em função da prorrogação no prazo de matrícula e
análise dos dados dos aprovados no vestibular, que foi estendido com o objetivo de que pudesse ser
feita análise mais minuciosa em relação às cotas. 04.2 - 02/2018 – Calendário Escolar do Curso de
Pedagogia EaD - Campus Muzambinho. Giovane comentou que o curso pedagogia é o primeiro
curso superior de EAD institucional, ou seja, bancado com recursos próprios e que a Diretoria de EaD
está lançando o calendário do curso de Pedagogia. As pautas foram aprovadas, sendo, portanto, as
resoluções ad referendum homologadas pelo conselho. Prosseguindo com a reunião com o item 04.3 -
03/2018 – Prorrogação da designação do Pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação na
presidência do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE; Cleber explicou que o CEPE
terminaria o mandato no final do ano, porém, diante de toda a organização do processo eleitoral, foi
sugerida dentro da própria organização do Colegiado que houvesse a prorrogação do mandato por um
período de seis meses e, para que isso ocorra, é necessário alterar a portaria de um ano de mandato
aprovada  pelo  Conselho  Superior.  Dessa  forma,  esse  item  foi apresentado  para  autorização  do
conselho quanto à prorrogação da designação do Pró-Reitor de PPI frente ao CEPE. O item foi posto
em apreciação e aprovado sem ressalvas. O presidente passou novamente a palavra para o professor
Giovane,  que  apresentou  também  os  itens  04.4  -  04/2018  –  Criação  de  oito  cursos  técnicos
otimizados concomitantes e subsequentes na modalidade EaD;  Giovane apresentou que o item
04.4 já passou pelo Consup com aprovação dos conselheiros, criação de 12 cursos técnicos com
oferta  do  programa  MedioTec.  Diante  da  organização  da  matrícula  e  execução  da  oferta,  foi
demandado pela comunidade um número maior de vagas do que as disponibilizadas pelo MEC. Foi
decidido atender os alunos excedentes na matrícula aproveitando toda a estrutura já disponibilizada,
ou seja, não se trata de um curso fomentado, mas otimizado a partir de uma oferta fomentada do
MEC. Com o objetivo de atender os excedentes da inscrição e incluí-los na ação é que foi decidida
pela oferta otimizada. Entende-se também que o PPC da oferta fomentada não contemplava aspectos
específicos da oferta otimizada. Então, a pauta trata da criação da oferta dos cursos otimizados. A
matriz curricular foi enviada aos conselheiros, mas não o PPC devido ao tempo para sua elaboração.
Giovane  explicou  que  existe  uma  comissão  desenvolvendo  o  PPC dos  cursos,  que  deverão  ser
apresentados para a próxima reunião do conselho. Como o prazo no SISTEC terminava em 25 de
fevereiro,  foi  necessária  a  resolução  ad  referendum,  que  foi apresentada  ao  conselho  para  ser
homologada no dia de hoje.  04.5 - 05/2018 – Criação do curso Licenciatura em Pedagogia, na
modalidade EaD, Projeto de parceria em rede; Giovane explicou que este projeto foi apresentado
ao IFSULDEMINAS em fevereiro no Fórum de Pró-Reitores de Ensino e foi apresentado por  seis
institutos federais a oferta do curso de pedagogia em rede. A proposta contempla o compartilhamento
do banco de materiais desenvolvidos pelos professores, ou seja, as Instituições dividem as tarefas e
ônus  para  a  oferta.  Está  acertado  com  a  CAPES  a oferta  de  300  vagas  e  os  campi  do
IFSULDEMINAS  podem  se  associar.  Giovane  apresentou  que  o  próximo  item  de  pauta  está
associado a esta proposta de parceria em rede.  04.6 - 06/2018 – Criação do curso de Licenciatura
Formação  Pedagógica  para  Graduados  Não  Licenciados,  na  modalidade  EaD;  Giovane
comentou que essa é uma demanda que se arrasta na rede desde 2012, e que a Resolução 06 que
estabelece as diretrizes da educação profissional traz que todo docente não licenciado que leciona na
EBTT precisa ter formação pedagógica e dá o ano de 2020 como ano limite para que todos tenham
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formação. No IFSULDEMINAS, temos muitos professores nessa condição. Esse PPC que é de 4 anos
oferta o curso de pedagogia e a matriz dele está organizada de modo que permita otimizar e ofertar a
formação pedagógica em educação tecnológica para os nossos docentes não licenciados e está sendo
acertado com a CAPES a oferta de 200 vagas para os docentes do IFSULDEMINAS com previsão de
início no segundo semestre  de 2018.  Para fazermos parte  do projeto teríamos que acatar  o  PPC
integralmente na sua construção e tínhamos como prazo limite o dia 2 de março. Não havendo prazo
para apresentar ao conselho, foi solicitado ao reitor que emitisse a resolução ad referendum que está
sendo apresentada para a aprovação do conselho. O presidente colocou os três itens para apreciação
do  conselho  tendo  sido,  todos  eles,  aprovados  sem  ressalvas. Giovane  manteve  a  palavra  para
apresentar os itens 04.8, 04.9 e 04.10. Item 04.8 - 08/2018 – Criação do curso Especialização em
Ensino de Ciências – Anos finais do Ensino Fundamental; Giovane explicou que o item 04.8 tem
por objetivo capacitar professores para o ensino da ciência nos últimos anos do ensino fundamental.
04.9 - 09/2018 – Criação do curso Especialização em Gestão Pública Municipal; 04.10 - 10/2018
– Criação do curso Especialização em Gestão em Saúde. Giovane explicou que os três  PPCs
decorrem  de  uma  demanda  da  CAPES.   E  explicou  contextualizando  que,  em  2016,  o
IFSULDEMINAS obteve  a  portaria  de  autorização de  oferta  de  curso superior  na  modalidade  a
distância, que determinava que o primeiro curso deveria ser ofertado em um ano, e foi escolhido o
curso de pedagogia. Entramos com processo na CAPES para nos tornar ofertantes de cursos superior
de EaD por meio da universidade aberta do Brasil, esse reconhecimento veio em fevereiro, e ainda
estamos no aguardo da  CAPES publicar  a  nossa  portaria.  Nesse  meio  tempo veio  o  ofício  para
lançamento do curso pela UAB, estabelecia que poderíamos ofertar o curso de pedagogia em rede e
mais  outros  cursos  que  a  instituição  desejasse,  com  PPCs  nacionais,  construídos  no  âmbito  da
CAPES. Foi realizada pesquisa com 16 polos UAB no Sul de Minas Gerais para levantar qual a maior
demanda,  tendo sido apontados pelas prefeituras  os cursos de Especialização em Gestão Pública
Municipal, Gestão em Saúde e Especialização em Ensino Médio. Giovane lembrou que não temos
autorização para realizar modificações no PPCs desses cursos, sendo assim, a solicitação é apenas
para que ocorra a aprovação da criação e oferta do curso. Cleber colocou os itens em apreciação,
sendo aprovado por todos. Cleber agradeceu a participação do professor Giovane e passou a palavra
ao Presidente da CEPE, José Luiz, para apresentação do item  04.7 - 07/2018 – Criação do curso
Técnico  em Edificações  –  Campus  Muzambinho;  José  Luiz  explicou  que  essa  solicitação  foi
discutida na CAMEN e trabalhada no CEPE para que o Campus Muzambinho pudesse ofertar o curso
no segundo semestre de 2018. O Campus Muzambinho solicitou que fosse emitida uma resolução ad
referendum para que pudesse participar do processo seletivo de 2018/2.  O item foi colocado em
apreciação e aprovado por todos. Dando continuidade à reunião, o presidente Cleber explicou que o
próximo item a  ser  apresentado surgiu  em uma das  reuniões  do  Colégio  de  Dirigentes  onde  os
diretores apresentaram uma nova demanda dos campi com o ingresso de alunos com necessidades de
atendimento educacional especializado. Cleber passou a palavra pra o Giovane para apresentação do
item 04.11 - 11/2018 – Programa de Apoio ao Atendimento Educacional Especializado (AEE);
Giovane comentou que essa demanda levantada no Colégio de Dirigentes gerou uma solicitação para
que fosse criado um programa para atender aos alunos com necessidades especiais. Uma vez que a
educação ofertada no Instituto é inclusiva, é necessário adequar para melhor atender as necessidades
específicas dos alunos ingressantes. A partir da Portaria Nº58 do MEC foi visualizada a possibilidade
de implementar esse atendimento por meio de um programa maior, que envolvesse não apenas o
atendimento ao aluno como também um projeto de pesquisa. O PAEE surge primeiro como projeto de
pesquisa que se fundamenta na portaria 58, que vai ser realizado, a princípio, pela FADEMA até que
no próximo Conselho Superior tenhamos condição de aprovar uma resolução institucional de bolsas
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e, portanto, os bolsistas passarão a ser geridos pelo Instituto. Foi escrito o programa que tem uma
interface  de  pesquisa,  mas  também  de  atendimento.  O Programa  se  articula  com  os  NAPNE´s
(responsável por esse atendimento), que vão contar com o apoio de um pesquisador. Além de atender,
queremos  conhecer  os  estudantes  especiais  e  testar  algumas  metodologias  inovadoras  a  fim  de
identificar a melhor para cada aluno. Cleber frisou que essa demanda passou pelas instâncias do
IFSULDEMINAS  até  ser  apresentada  no  Conselho.  José  Luiz  afirmou  que  esse  programa  foi
debatido pelos colegiados e aprovado pelo CEPE que devolveu o programa para a diretoria de EaD
que  solicitou  a  resolução  ad  referendum para  atender  a  necessidade  do  programa.  O  presidente
colocou a resolução  ad referendum em apreciação do conselho tendo sido aprovada sem ressalvas.
Cleber agradeceu o apoio do Giovane pela apresentação dos itens referentes  à pauta da PROEN e
agradeceu ao José Luiz e solicitou que permaneça à mesa para que possa apresentar a pauta do CEPE,
dentro de poucos minutos. Cleber agradeceu a participação do professor Giovane e deu por encerrada
a  pauta  referente  à EaD.  Cleber  passou  a  palavra  ao  professor  Flávio  Calheiros,  Pró-Reitor  de
Desenvolvimento Institucional, para apresentação do item 04.13- 13/2018 – Aprovação do Relatório
de Gestão 2017; Flávio afirmou que o Relatório é um dos principais documentos Institucionais e que
é através dele que ocorre a prestação de contas ao TCU. Flávio agradeceu a todos os envolvidos para
sua elaboração, pois o trabalho foi muito efetivo, bem organizado e realizado, tanto por parte dos
campi  quanto  da  Reitoria.  Flávio  explicou  que  o  nosso  relatório  de  gestão  tem  passado  por
modificações  no  ponto  de  vista  metodológico  e  frisou que  em todos  os  anos tivemos  que fazer
modificação  no  relatório  para  atender  ao  TCU.  No  ano  passado,  o  Relatório  de  Gestão  foi
desenvolvido com nova metodologia e tivemos um resultado muito satisfatório, pois foi a primeira
vez,  desde  que  nos  tornamos  instituto  federal,  que  não  tivemos  o  relatório  devolvido.  Ele  foi
aprovado integralmente. Então, este ano seguimos o mesmo formato do que foi desenvolvido no ano
passado, de forma mais enxuta, e elaboramos um documento mais objetivo. Flávio explicou que este
relatório não é uma forma de apresentação das ações dos setores para a comunidade, mas sim um
documento técnico no qual informamos os dados e indicadores para o TCU. Flávio ressaltou que esse
é  um trabalho  realizado  por  muitas  mãos  e  agradeceu  a  participação  e  colaboração  de  todos  e
ressaltou também o trabalho bem desenvolvido pelo servidor Gustavo Vitor frente ao relatório de
gestão e executado com excelência. Flávio comentou que no dia 6 de dezembro foi emitida a Decisão
Normativa  que  determinou quais  as  instituições  receberão auditoria  e  esperava-se  que  o
IFSULDEMINAS fosse uma dessas instituições, porém devido ao bom trabalho com o relatório de
gestão, fomos isentos da auditoria neste ano. Flávio explicou o trâmite e prazos para a elaboração do
relatório. Ele explicou que, devido ao curto prazo para a submissão do relatório na plataforma, não
foi possível a apresentação do relatório para aprovação do conselho superior, sendo possível apenas a
apresentação do mesmo para o Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (CAPI) e o
Colégio de Dirigentes, que o aprovaram. Diante da aprovação do CAPI e CD, foi emitida resolução
ad referendum  e submetido à  plataforma,  cumprindo assim o prazo estipulado pelo TCU. Flávio
reforçou  que,  em  função  da  impossibilidade  da  finalização  do  relatório,  devido  à demora  de
disponibilização  de  dados  necessários  pela  Plataforma  Nilo  Peçanha,  o  relatório  não  pôde  ser
apresentado ao Conselho Superior, sendo necessário que fosse feito por ad referendum. O presidente
colocou o item em apreciação dos conselheiros. Item aprovado sem ressalvas. Cleber parabenizou e
agradeceu ao Flávio, a equipe da PRODI e toda a equipe envolvida para a elaboração do Relatório de
Gestão. Cleber apresentou os itens 04.12- 12/2018 – Autorização de afastamento do país do Reitor
para viagem à Espanha e Portugal;  04.14 - 14/2018 – Autorização de afastamento do país do
Reitor para viagem ao Chile. Cleber frisou que o reitor enviou um e-mail para todos os conselheiros
explicando o motivo das ausências e solicitando permissão obtendo, dentre os conselheiros, ao todo
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20  respostas  sendo  todas  favoráveis  ao  seu  afastamento.  O  presidente  explicou  que  um  dos
afastamentos, para o Chile, é uma missão do CONIF (Conselho Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica) e que será toda custeada pelo CONIF. A
outra é uma viagem para Espanha e Portugal, no qual o reitor irá estabelecer diversas parcerias com
instituições de ensino europeias foram custeadas pela FAPEMIG. As autorizações de afastamento do
reitor Marcelo Bregagnoli foram aprovadas. Dando prosseguimento à reunião, o presidente Cleber
apresentou o item  05. Aprovação da nomeação do titular da unidade de Auditoria Interna do
IFSULDEMINAS. O presidente Cleber explicou que essa demanda foi trazida pela Coordenação-
geral de Auditoria Interna. Ele destacou que a nomeação da auditora interna, além da indicação por
parte do gestor máximo da instituição, deve ser ratificada pelo Consup toda vez que há nomeação ou
destituição  do  cargo  de  auditor  interno  da  instituição.  A CGU  acompanha  bem  de  perto  essas
nomeações e trocas. Cleber explicou que, antes da efetivação do auditor interno, o processo deve ser
enviado à CGU juntamente com uma série de documentos como currículo, atuação do servidor dentro
da  instituição  e  ofício  de  indicação  do  gestor  máximo  para  ser  analisado  e  ratificado.  A CGU
recomenda que o servidor não fique por mais de seis anos à frente da gestão da auditoria interna. Até
então tínhamos o Gabriel Filipe, que atuava como auditor chefe, e agora estamos fazendo a transição
para  a  Eufrásia  atuar  como chefe  da  Auditoria  Interna.  Item colocado  em apreciação  conforme
determina a Controladoria Geral da União (CGU) e aprovado sem ressalvas. Cleber retornou então a
palavra ao presidente do CEPE e Pró-Reitor de PPI, José Luiz, para apresentação das pautas:  06.
Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão: 6.1 Criação do curso de
Engenharia  Ambiental,  Campus  Inconfidentes;  6.2  Criação  do  curso  de  Licenciatura  em
Pedagogia,  Campus  Inconfidentes;  6.3  Criação  do  curso  Técnico  em  Desenvolvimento  de
Sistemas, Campus Poços de Caldas; 6.4 Criação do curso de Especialização em Ciências da
Natureza (Química e Física), Campus Pouso Alegre;  Cleber também abriu espaço para que os
coordenadores  dos  cursos  complementassem  a  fala,  quando  julgassem  necessário.  José  Luiz
comentou  que  esses  são  os  quatro  últimos  cursos  que  estão  tramitando  em  resposta  ao  Ofício
nº166/2016 da Pró-Reitoria de  Ensino que estão seguindo a resolução 038/2015 e 052/2014. José
Luiz afirmou que a criação dos cursos foi um trabalho muito intenso dos DEPE’s e DDE´s, passou
pela Câmara de Ensino, Câmara de Pesquisa e CEPE, que deu a aprovação aos quatro cursos, sendo,
portanto, encaminhados ao Conselho Superior. Itens aprovados sem ressalva. Cleber agradeceu ao
José  Luiz  pelo  trabalho  desenvolvido  pelos  membros  do  CADEM,  Câmara  de  Ensino,  CEPE e
coordenadores pelo desenvolvimento das propostas.  Cleber convidou a professora Bruna Bordini,
diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Passos, para apresentar o item 07. Pedido de
remanejamento  de  recursos  em  projetos  do  Campus  Passos  gerenciados  pela  Fadema. A
professora Bruna convidou o Thomé,  representante  do NIPE,  para  explicar  melhor  esse item.  O
Professor Thomé explicou que utilizam a fundação de apoio – FADEMA na execução de alguns
projetos  no  campus  aprovados  por  editais  internos  e  externos  nos  quais  há  descentralização  do
recurso para o campus. A utilização da FADEMA é bastante favorável no quesito de agilidade dos
processos de compras entre outros. Das economias que foram feitas, sobraram recursos em alguns
projetos,  no  valor  de  R$  14.914,66.  O  professor  Thomé  explicou  que  a  solicitação  é  de
remanejamento desse recurso para outros projetos também gerenciados pela FADEMA, de modo que
sejam utilizados nos quatro projetos que estão em andamento, já que a não utilização do recurso
implicaria  em sua  devolução  à  União.  O presidente  colocou  o  item em votação  e  o  pedido  de
remanejamento  de  recursos  foi  aprovado  sem ressalvas.  Ele  agradeceu a  presença  da  professora
Bruna e do professor Thomé. Cleber convidou o presidente da Comissão Eleitoral Central, professor
Giovane,  e  o  vice-presidente  da  comissão,  o  servidor  Honório  José  de  Morais  Neto, para
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apresentarem um resumo do pleito. Destacou a lisura da condução do processo e agradeceu a todos os
membros  das  comissões  central  e  local  pelo  trabalho  desenvolvido  com  competência  e
comprometimento em prol da eleição.  08. Homologação do resultado do processo de consulta à
comunidade para escolha dos  dirigentes  do IFSULDEMINAS,  cargos de  reitor e  diretores-
gerais de campi – mandato 2018-2022. Giovane explicou resumidamente todo o processo eleitoral
que teve início em 20 de dezembro de 2017, com a aprovação da resolução 77/2017 pelo Conselho
Superior  e  garantiu  que  o  processo  foi  tranquilo  e  enriquecedor.  Giovane informou  que hoje  se
encerra o processo eleitoral e disponibilizou toda a documentação para consulta. Comentou que parte
da documentação será enviada ao Ministério da Educação para apreciação e emissão da portaria de
nomeação  do Reitor.  Honório  tomou  a  palavra  e  apresentou  em slides  uma síntese  do  processo
eleitoral chamando a atenção sobre a constituição das comissões, nas quais havia representantes dos
três segmentos do IFSULDEMINAS: docentes, técnicos administrativos e discentes. Honório afirmou
que o site foi o principal meio de transparência utilizada no processo eleitoral, com a disponibilização
de editais, portarias, listas de votantes e demais documentos. Ele destacou que, assim como em 2014,
foi solicitado ao TRE-MG o empréstimo de 352 urnas de lona para utilização no processo eleitoral.
Honório  explicou  que  tiveram  um  cuidado  especial  para  a  criação  de  material  audiovisual  de
divulgação dos candidatos a todos os alunos,  incluindo os alunos de Educação  a Distância.  Esse
material foi padronizado, com 10 minutos de duração, com plano de fundo e vinheta inicial comum,
para garantir igualdade entre todos os candidatos e agradeceu ao servidor Francisco pela elaboração
do material  audiovisual. Ele explicou também que foram tomados alguns cuidados na execução do
debate com o intuito de deixá-lo mais dinâmico e objetivo, e garantir direitos iguais aos candidatos.
Honório afirmou que todo material utilizado na eleição foi padronizado na Reitoria e encaminhado
para as unidades. Honório apresentou uma planilha de atuação do IFSULDEMINAS evidenciando os
81 polos de EaD do instituto e informou que houve votação em cada um deles envolvendo 572
pessoas trabalhando em todo o processo. Ele apresentou brevemente os custos com todo o processo
eleitoral e fez um agradecimento ao TRE-MG, Comissão Eleitoral dos campi e aos alunos, Técnico-
Administrativos, Docentes, Setor de transporte e todos que colaboraram com o processo. Giovane
destacou que não houve nenhuma apresentação de recurso em relação ao resultado das eleições. O
presidente Cleber  colocou o item em apreciação,  não havendo manifestação colocou em votação
sendo  aprovado  por  unanimidade.  Cleber  agradeceu  a  toda  comissão  eleitoral  e  afirmou  que  é
perceptível a seriedade com que foi coordenada e executada a eleição do IFSULDEMINAS. Cleber
passou a palavra para o Pró-Reitor de Administração, Honório Neto, que também é o Presidente do
CAPI. Honório apresentou o item 09. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Administração e
Planejamento Institucional (CAPI): 09.1 Alterações do organograma do Campus Inconfidentes:
criação do Setor de Segurança do Trabalho e Coordenação da INCETEC; 09.2 Organograma
do  Campus  Avançado  Carmo  de  Minas;  09.3  Organograma  do  Campus  Avançado  Três
Corações.  Honório explicou que os três  itens foram apresentados e  debatidos  no NAPI e CAPI,
conforme dinâmica padronizada adotada no nosso Instituto tendo sido aprovados. Em relação ao item
09.2, a Carla, representante do Campus Avançado Carmo de Minas na reunião de hoje, afirmou que a
estrutura  que  tem  disponível  é  a  estrutura  mínima  de  atendimento  ao  organograma. Wanderley
Fajardo, DAP do Campus Avançado Três Corações, comentou, em relação ao item 09.3, que em Três
Corações,  assim como  em Carmo de Minas,  a realidade é  de um número de servidores bastante
reduzido e que devido a isso eles têm alguns setores que compartilham ambiente e atividades, sendo
assim  o  organograma  foi  feito  levando  em  consideração  essa  realidade.  Itens  colocados  em
apreciação e aprovados sem ressalvas. Cleber agradeceu a presença e participação do Honório, Carla
e Wanderley. 10. Expediente Dando prosseguimento, Cleber apresentou que, conforme enviado aos
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conselheiros na sexta-feira, dia 13 de abril, a Diretoria de EaD solicita a revogação da Normativa do
Consup Nº21/2011, referente aos Polos de Rede e passou a palavra para o professor Giovane para
apresentação do item. Giovane explicou que em 2009 a SETEC emitiu a Portaria 129, que autorizava
os Institutos Federais a operacionalizar os chamados Polos de Rede. Esses Polos de Rede seriam a
possibilidade de expansão das unidades de ensino dos Institutos instaladas com financiamento de
outros órgãos governamentais. Esse arranjo era conhecido como Polos de Rede. Em 2013, a SETEC
excluiu esse arranjo em Polo de Rede como possibilidade de expansão da Rede Federal, sendo assim,
continua apenas a possibilidade de expansão por polos da rede e-tec Brasil e criação de polos EaD via
Conselho Superior.  Assim,  foram desfeitos  os  Polos  de  Rede tão  logo foi  emitida  a  Portaria  da
SETEC, mas observou-se que ainda não foi revogada a Resolução do Conselho Superior Nº 21/2011,
que regulamentava esses polos de rede. Por isso, no sentido de regularizar a situação, é que foi feito o
pedido de revogação da Resolução 21/2011. Giovane informou que a outra Resolução está sendo
elaborada para regulamentar a expansão do IFSULDEMINAS nos polos. O item foi colocado em
apreciação e aprovado sem ressalvas.  O  conselheiro Huddson, representante suplente do  Exército
Brasileiro, solicitou a alteração do membro titular em função da alteração do comandante do 14º
GAC, em Pouso Alegre. O Tenente-coronel Guimarães Júnior foi remanejado para outra unidade do
país e foi substituído pelo novo comandante, o Tenente-coronel Melo. Como a portaria é nominal, a
solicitação está sendo apresentada para que seja aprovada pelos membros do Conselho a emissão de
portaria  em  substituição.  O  item  foi  aprovado.  Encerrando  as  apresentações  das  pautas,  Cleber
agradeceu ao Diretor-geral substituto do Campus Poços de Caldas, Luiz Adriano, pela hospitalidade
e, novamente, agradeceu a presença de todos os membros do conselho e convidados. O Presidente
declarou encerrada a reunião às onze horas e dezesseis minutos. Eu,___________________________
Paloma  Oliveira  Milagres,  Secretária  “ad  hoc”  deste  Conselho,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após
apreciação será assinada por todos os presentes. Poços de Caldas, dezoito de abril de 2018. 
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