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Aos vinte e dois dias do mês de agosto, do ano de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta seis
minutos, na sala 501 do campus Passos, sob a Presidência do reitor, Professor Marcelo Bregagnoli,
realizou-se a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2016-2018), estando presentes os
Senhores Conselheiros: Representantes Servidores Docentes: Luciano Pereira Carvalho; Eugênio
José Gonçalves; Francisco Helton Sá de Lina; 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: Otávio  Soares  Paparidis;  Rogério  William Fernandes  Barroso;  Ana
Marcelina de Oliveira; Fernando Amantea Ragnoli; Guilherme Antônio Poscidônio Vieira Camilo;
Xenia Souza Araujo. Representantes dos Egressos: Keniara Aparecida Vilas Boas; Jorge Vanderlei
Silva;  Vinícius  Puerta  Ramos. Representantes  Entidades  Patronais:  Mário  Ferraz  de  Araújo.
Representantes  Diretores-gerais  dos  campi: Luiz  Flávio  Reis  Fernandes;  Carlos  Henrique
Rodrigues  Reinato;  João  Paulo  de  Toledo  Gomes;  Thiago  Caproni  Tavares;  Mariana  Felicetti
Rezende; Francisco Vitor de Paula; João Olympio de Araujo Neto e Renato Aparecido de Souza.
Justificaram ausência: Representante Servidores Docentes:  Fátima Saionara Leandro de Brito;
Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos: Sissi Karoline Bueno da Silva; Laís de
Souza. Representantes  dos  Egressos:  Éder  Luiz  Araújo  Silva;  Tayrine  Parreira  Brito.
Representantes  do  Setor  Público  ou  Estatais:  José  Carlos  Costa;  Pedro  Paulo  de  Oliveira
Fagundes;  Mauro  Fernando  Rego  de  Mello  Júnior,  Hudson  Marco  Ferreira  Fernandes.
Representantes  SETEC/MEC: Fábio  Pereira  Ribeiro;  Silvilene  Souza  da  Silva.  A pauta  foi
encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos Conselheiros, sendo: PAUTA REUNIÃO CONSUP
22/08/2018: 01. Palavra do Presidente. 02. Verificação do quórum do Conselho Superior (secretário).
03. Aprovação da ata da reunião do dia 18/04/2018. 04. Homologação das Resoluções ad referendum:
04.1 - 41/2018 – Dispõe sobre a aprovação "ad referendum" do Programa de Estatísticas, Indicadores
e Informações Acadêmicas do IFSULDEMINAS; 04.2 - 42/2018 – Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum” da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Subsequente –
campus avançado Três Corações. 04.3 - 43/2018 – Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” do
Regulamento local do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica em Rede
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Nacional - (ProfEPT) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
– IFSULDEMINAS. 04.4 - 44/2018 – Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração Subsequente - IFSULDEMINAS – campus
Machado. 04.5 - 45/2018 – Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da autorização de afastamento
do país do Magnífico Reitor para viagem à Austrália. 05. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de
Ensino, Pesquisa e Extensão: 05.1 Criação do curso de Curso Técnico Subsequente em Informática
para  Internet,  campus Pouso  Alegre.  05.2  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC)  -
Engenharia  Agronômica  -  Bacharelado  –  campus Inconfidentes.  05.3  Alteração  do  Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) – Pedagogia – EaD – campus Muzambinho.  05.4 Alteração do Projeto
Pedagógico de Curso (PPC) – Técnico em Informática  subsequente presencial  –  campus Avançado
Três Corações. 05.5 Proposta de alteração da Resolução Consup 065 de 2016, que trata das Normas
Acadêmicas  dos  Cursos  Técnicos  na  modalidade  a  distância  do  IFSULDEMINAS.  06.  Pautas
encaminhadas  pelo  Colegiado  de  Administração  e  Planejamento  Institucional  (CAPI):  06.1
Normativa de Concessão de Carga Horária Semanal e Afastamentos de Técnicos Administrativos.
06.2 Revisão da Normativa do Programa Institucional de Qualificação – PIQ 06.3 Relatórios 30 horas
– Reitoria, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Carmo de
Minas e Três Corações. 06.4 Regimento Interno da Comissão de Ética.  07. Indicação do Professor
Leandro  Carlos  Paiva  para  o  Polo  Embrapii.  08.  Encerramento  do  mandato  atual  do  Conselho
Superior e Eleição para o próximo Consup. 09. Pauta da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA): Indicação dos nomes para
a composição da nova Diretoria da FADEMA e do Conselho Curador (mandato: 2018 – 2020). 10.
Expediente.  Conforme  Item 01.  Palavra  do  Presidente.  O reitor  Marcelo  Bregagnoli  iniciou  a
reunião agradecendo a presença de todos e em especial ao diretor-geral do campus Passos, professor
João Paulo, por sediar a presente reunião e por ter sediado a reunião do Colégio de Dirigentes que
ocorreu no dia anterior, dia 21 de agosto. O presidente concedeu a presença de não conselheiros
durante a reunião mas que apenas os conselheiros possuem poder de voz e voto. Ele agradeceu a
todos os  conselheiros  que vêm atuando nos últimos quatro anos e  informou que esta  é a  última
reunião da atual  formação do Conselho Superior  e que,  a  partir  da próxima reunião ordinária,  a
mesma será acompanhada pelos novos membros.  O presidente apresentou os novos membros do
conselho: Luiz Flávio dos Reis Fernandes, Renato Aparecido de Souza e Mariana Felicetti Rezende
que, ao assumirem os cargos de Diretores-gerais  dos  campi Inconfidentes,  Muzambinho e Pouso
Alegre,  respectivamente,  assumem automaticamente  a  função  de  conselheiros  do  ConSup  como
representantes de suas unidades. O presidente agradeceu a participação dos docentes Miguel Angel
Isaac Toledo del Pino, Luiz Carlos Machado Rodrigues e Marcelo Carvalho Bottazzini durante o
período de quatro anos em que atuaram como conselheiros. 02. Verificação do quórum do Conselho
Superior (secretário).  O presidente solicitou ao secretário Luciano verificar o quórum. Havendo
quórum, foi dado prosseguimento à reunião. Marcelo Bregagnoli afirmou que o reconhecimento do
IFSULDEMINAS no cenário educacional nacional é reflexo das normatizações, aprovações junto ao
Tribunal de Contas da União (TCU) e a Corregedoria Geral da União (CGU), entre outras ações. O
reitor comentou que neste ano o IFSULDEMINAS receberia uma comissão da CGU para uma visita
in loco mas que, diante de todas as avaliações que fizeram da nossa Instituição, a visita foi adiada
para o próximo ano, o que demonstra que o nosso Instituto tem desempenhado suas funções de forma
transparente e compromissada e que isso se deve também à atuação do Conselho Superior que tem
deliberado com muita responsabilidade e compromisso social. 08. Encerramento do mandato atual
do Conselho Superior e Eleição para o próximo Consup.  O presidente conduziu um momento
simbólico de agradecimento e homenagem a todos os conselheiros no final deste mandato com a
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entrega de certificados de participação aos membros titulares e suplentes. O presidente Bregagnoli
agradeceu também a atuação das Câmaras de assessoramento do Consup – CAPI e CEPE, e explicou
que o rito protocolar permite que as matérias apresentadas ao Conselho Superior estejam bastante
consolidadas o que é fundamental para a deliberação do Conselho. Bregagnoli opinou que o ano de
2018 tem sido bastante intenso, marcado por eleições nacional e internas, rearranjo orçamentário no
qual  estamos  tendo  que  nos  adequar  a  uma  nova  realidade  orçamentária  com  a  Emenda
Constitucional  95 que limita  o gasto com serviço público e  está  demandando novo arranjo  para
possibilitar o funcionamento das nossas unidades. O presidente comentou que independente disso,
temos que continuar com nossas ações e afirmou que já acionou toda a equipe de gestão da reitoria,
pois este é um momento para rever todos os nossos processos e realizar nova análise sobre as nossas
regulamentações e Resoluções a fim de que sejam feitas as adequações necessárias. Ele lembrou que
ocorre  este  ano a  escolha  dos  novos  membros  do  Consup que  deverão  tomar  posse  a  partir  da
próxima reunião ordinária  do Conselho.  Ele lembrou ainda que as  câmaras  de  acessoramento,  o
CEPE  e  a  CPA também  estão  fazendo  suas  recomposições,  assim  como  uma  série  de  outras
comissões e solicitou que todos levem à comunidade a solicitação para participarem das comissões e
sejam atuantes no nosso instituto. O reitor informou sobre o reconhecimento de duas experiências
exitosas na REDITEC e explicou que, desde que foi instituído o evento de Experiências Exitosas, o
IFSULDEMINAS  sempre  esteve  presente  e  neste  ano  vai  apresentar  os  programas  Mobilidade
Acadêmica  e  PNAE.  Bregagnoli  comentou  que  temos  atuado  na  capacitação  dos  docentes
moçambicanos e que estamos realizando parceria com a Cooxupé como apoiador do evento “Cup Of
Excellence”.  Ele comentou também que o IFSULDEMINAS participará dos  Jogos dos  Institutos
Federais - etapa regional com maior delegação da região sudeste que acontecerá no CEFET em Belo
Horizonte. Informou que temos ampliado a nossa infraestrutura em TI, principalmente no que diz
respeito no atendimento ao ensino a distância e para isso foi adquirido um Data Center. O reitor
oficializou a informação de que o IFSULDEMINAS foi escolhido como sede para realização do
evento “Fórum Mundial de Educação Profissional, Científica e Tecnológica” que vai acontecer na
cidade de Poços de Caldas em 2020, o maior evento de educação profissional do país e que nós
seremos  os  organizadores.  Para  a  organização  do  evento  será  montada  uma  comissão
interinstitucional e estima-se que vai requerer um investimento na faixa de R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais), estimativa baseada no último Fórum que ocorreu em Recife. O reitor afirmou que
este é um evento que vai reunir em torno de 30 mil pessoas e vai envolver inúmeros servidores e
setores e que, embora demande muito planejamento e organização, vai coroar a interferência positiva
do IFSULDEMINAS dentro da Rede Federal. 03. Aprovação da ata da reunião do dia 18/04/2018.
O presidente colocou a ata em apreciação e foi aprovada sem ressalvas. O presidente Marcelo passou
a  palavra  para  o  pró-reitor  de  ensino,  professor  Giovane,  para  apresentação  do  item  04.
Homologação das Resoluções  ad referendum:  04.1 – 41/2018 – Dispõe sobre a aprovação ad
referendum  do  Programa  de  Estatísticas,  Indicadores  e  Informações  Acadêmicas  do
IFSULDEMINAS. Giovane explicou que o programa é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino e
tem como objetivo coletar dados nos diversos sistemas que temos para subsidiar as ações do Ensino.
O reitor explicou que tem um bolsista responsável por modelar a base de dados e indicadores do
PEIA.  Os  indicadores  permitem  que  compreendamos  as  inúmeras  variáveis  em  busca  do
entendimento do perfil do aluno, por exemplo, aqueles que evadem. Giovane explicou que o PEIA
tem por missão publicar o anuário estatístico e educacional do IFSULDEMINAS. O programa, neste
primeiro ano, conta com o apoio discricionário do reitor e agora é apresentado para aprovação do
Conselho. O presidente colocou o item 04 em apreciação e obteve a aprovação do conselho. O reitor
parabenizou o professor Giovane pela iniciativa de criar esse programa que é inovador na rede federal
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e afirmou que os indicadores do PEIA são uma forma de comprovar nossa forma de atuação e basear
decisões futuras. O reitor passou a palavra para o diretor-geral do campus Três Corações, Francisco
de Paula, para apresentar o item 04.2 - 42/2018 – Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da
alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  Técnico  em Informática  Subsequente  –  campus
Avançado Três Corações. O diretor Francisco cumprimentou a todos e explicou que as alterações do
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática Subsequente ocorreram devido às adequações
necessárias em relação à carga horária de algumas disciplinas, referências bibliográficas e atualização
do Projeto Pedagógico, que era de 2013. O reitor lembrou que as alterações foram aprovadas pela
Diretoria de Ensino e tramitaram também pela CAMEN e CEPE, ou seja, tiveram aval de todas as
instâncias. O conselheiro Renan Silvério Alves de Souza, representante do corpo discente do campus
Muzambinho, pediu a palavra e apontou que o item 14 – Sistema de Avaliação do Processo Ensino
Aprendizagem - não trata  especificamente as formas de avaliação das  pessoas  com necessidades
especiais,  o  texto  apenas  cita  a  resolução  102/2013  que  orientaria  este  tipo  de  avaliação. O
conselheiro solicitou que seja incluído no projeto o método de avaliação inclusiva. O diretor-geral
Francisco agradeceu a colaboração do conselheiro Renan e se comprometeu a verificar junto a pró-
reitoria de ensino a revisão do texto do PPC. O reitor opinou ser muito interessante a observação do
conselheiro e solicitou que o professor Francisco e a Pró-Reitoria de Ensino realizem a alteração
proposta.  O reitor sugeriu ao pró-reitor Giovane da Silva que seja analisado a solicitação e, caso
necessário, sejam indicadas essas informações para os próximos PPC ́s de cursos. O reitor sugeriu ao
pró-reitor  Giovane que sejam indicadas essas informações para os próximos PPC´s de cursos.  O
presidente colocou o item em apreciação e foi aprovado com a ressalva de que seja feita a adequação
apontada  pelo  conselheiro  Renan. Item  04.3  -  43/2018  –  Dispõe  sobre  a  aprovação  “ad
referendum” do Regulamento local do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e
Tecnológica  em  Rede  Nacional  -  (ProfEPT)  do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia  do  Sul  de  Minas  Gerais  –  IFSULDEMINAS.  O  reitor  comentou  que  o
IFSULDEMINAS – campus Poços de Caldas já é um polo do mestrado ProfEPT e chamou o diretor
da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, professor Luciano Pereira Carvalho, para
apresentação do item. Luciano Carvalho explicou que se trata  de um mestrado em rede e  que o
objetivo é aprovação no Consup para referendar a oferta do mestrado no campus Poços de Caldas. O
reitor afirmou que este é o maior mestrado profissional no Brasil e que tivemos a concorrência de 25
candidatos por vaga.  O reitor explicou que a solicitação é que o conselho aprove o regulamento do
programa e esclareceu que embora o programa siga uma diretriz nacional é necessária aprovação do
regulamento pelo órgão máximo da instituição que faz a oferta. O item foi posto em apreciação e
aprovado por todos. Dando prosseguimento o presidente passou a palavra para o diretor-geral do
campus Machado, professor Carlos Henrique Rodrigues Reinato, para apresentação do item  04.4 -
44/2018 – Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do Projeto Pedagógico do
Curso  Técnico  em  Administração  Subsequente  -  IFSULDEMINAS  –  campus Machado.  O
diretor-geral Carlos Henrique Reinato explicou que as alterações realizadas no PPC foram referentes
à carga horária das disciplinas e não envolvem alterações conceituais. Carlos Henrique se prontificou
a responder possíveis questionamentos. O conselheiro Renan Silvério pediu a palavra e apontou que
falta no sumário o item 11 que trata das pessoas com necessidades especiais. O conselheiro afirmou
que o PPC não traz referência à resolução 102/2013 e solicitou ajustes referentes ao atendimento aos
alunos  com  necessidades  especiais.  O  diretor  Carlos  Henrique  afirmou  que  vai  encaminhar  as
sugestões  para  que  seja  analisada.  O  pró-reitor  de  Ensino  Giovane  propôs  uma  solução  e  um
compromisso diante do Consup de que as resoluções propostas ad referendum sejam revisadas pela
pedagoga da PROEN e que seja incluído uma análise e um parecer sobre o atendimento às pessoas
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com necessidades  especiais,  que  é  a  Resolução no 102/2013.  A sugestão  foi  aprovada.  O reitor
colocou o item 04.04 em apreciação e obteve aprovação. Item 04.5 - 45/2018 – Dispõe sobre a
aprovação “ad referendum” da autorização de afastamento do país do Magnífico Reitor para
viagem  à  Austrália.  O  reitor  comentou  que  este  item  já  havia  sido  enviado  por  e-mail  aos
conselheiros  para  início  dos  trâmites  da  viagem  respeitando  os  prazos  para  a  obtenção  da
documentação e agradeceu as respostas recebidas e explicou que o seu afastamento ocorrerá devido a
sua participação no Congresso Mundial “WFCP World Congress 2018 – Preparing for the Skills
Future,  Now”.  Bregagnoli  informou  que  a  viagem  será  custeada  com  recurso  da  FAPEMIG  -
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Reforçou que todo afastamento do reitor
precisa ser apresentado ao Consup para autorização e a autorização é encaminhada ao MEC. O item
foi  aprovado  sem ressalvas.  Dando  prosseguimento,  o  reitor  passou  a  palavra  para  o  professor
Giovane da Silva para apresentar o  Item  05. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino,
Pesquisa e Extensão: O professor Giovane explicou que as pautas seguiram o trâmite da resolução
70/2017, que trata do trâmite de criação e novos cursos, e da resolução 044/2016 que estabelece os
trâmites para alteração dos projetos pedagógicos. A reunião do CEPE aconteceu no dia 14 de junho e
as  pautas  estão  sendo  apresentadas  agora  no  Consup  referente  à  criação  do  Curso  Técnico
Subsequente em Informática para Internet do campus Pouso Alegre, alteração do Projeto Pedagógico
de Curso  (PPC)  -  Engenharia  Agronômica  (Bacharelado)  do  campus Inconfidentes,  alteração do
Projeto Pedagógico de  Curso (PPC) Pedagogia  -  EaD do  campus Muzambinho e a  alteração do
Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC)  Técnico  em Informática  subsequente  presencial  do  campus
Avançado Três Corações. Giovane da Silva pediu permissão e passou a palavra para a diretora-geral
do campus Pouso Alegre, diretora-geral Mariana Felicetti, para apresentação do item 5.1 Criação do
curso Técnico  Subsequente  em Informática  (Pouso Alegre).  Mariana  Felicetti  explicou que  o
campus já oferta o curso Técnico de informática nas modalidades Subsequente e Integrado e que o
objetivo agora é uma nova configuração do curso, mais atualizada de acordo com a demanda da
comunidade. Mariana se colocou à disposição para esclarecimentos. O conselheiro Renan Silvério
pediu a palavra e apontou que a composição do conselho superior que consta no PPC não consta o
seu nome como conselheiro, consta o nome do conselheiro antigo e solicitou que seja corrigido. O
conselheiro Renan apontou também a questão das pessoas com deficiência e o reitor reforçou que
todos os PPC’s serão alterados. O pró-reitor Giovane explicou que todos os PPC’s têm o capítulo do
NAPNE (Núcleo  de  Atendimento  às  Pessoas  com Necessidades  Educacionais  Específicas)  que  é
responsável pelo atendimento específico e quando o estudante é encaminhado para o NAPNE, que
está de posse das resoluções, este deve fazer o atendimento conforme determina as resoluções do
Conselho Superior. O professor Giovane afirmou que compreende que a fala do conselheiro é em
função do PPC evidenciar o item para que o atendimento aos estudantes com necessidades especiais
ocorra de modo mais efetivo.  O compromisso, conforme Giovane explicou, é que todos os PPC’s
apresentados na reunião de hoje sejam submetidos a uma nova análise da Pró-Reitoria de Ensino e
que seja feito um parecer sobre o atendimento previsto pela resolução 102/2013. Não havendo mais
sugestões e apontamentos, o item foi posto em apreciação e teve aprovada a criação do curso Técnico
Subsequente em Informática no  campus Pouso Alegre.  O reitor chamou o professor Fernando da
Silva Barbosa para apresentar o item  05.2 Alteração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) -
Engenharia Agronômica -  Bacharelado –  campus Inconfidentes.  O professor Fernando Barbosa
explicou que o PPC do Curso de Engenharia Agronômica – Bacharelado passou por uma recente
proposta de alteração, incluindo algumas disciplinas que não estavam sendo contempladas,  como
paisagismo e controle de plantas daninhas,  e também foi revista a sobreposição de conteúdo que
estava ocorrendo em algumas outras disciplinas, sendo retirado da grade a fim de enxugar a carga
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horária e possibilitar a inclusão das disciplinas que não estavam sendo contempladas. O professor
Fernando afirmou que foi incluída a disciplina de Lógica de Programação, bastante importante na
área agrícola por tratar da agricultura de precisão. Outra alteração significativa no PPC é em relação à
disciplina de TCC II (Trabalho de Conclusão de Curso) no 10º período como presencial, a proposta é
que a disciplina seja cursada apenas com o contato aluno-orientador visto que nesse período o aluno
sai  para  fazer  estágio.  Encerrada  a  fala  do  professor  Fernando,  o  presidente  abriu  espaço  para
sugestões e questionamentos e colocou o item em apreciação. O item foi aprovado com a ressalva de
complementação  do  PPC  conforme  a  solicitação  do  conselheiro  Renan  de  Souza.  Item  05.3
Alteração do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) – Pedagogia – EaD – campus Muzambinho. O
presidente  passou  a  palavra  para  a  professora  Maria  Lúcia  de  Queiroz  Guimarães  Hernandes,
coordenadora do curso de Pedagogia do campus Muzambinho. Maria Lúcia explicou que o projeto é
um projeto institucional e que foi realizado rapidamente para cumprimento dos prazos estipulados
para início do curso. Ela explicou também que após sua aprovação e início, foi realizada uma revisão
do PPC para aprimoramento do projeto. A revisão partiu como iniciativa de propostas do próprio
NDE  (Núcleo  Docente  Estruturante) na  releitura  desse  projeto  pelos  professores  em  reuniões
pedagógicas e pelo colegiado do curso, tendo sido encaminhado à PROEN, CADEM e apoio do
grupo  de  GT para  aprimoramento  do  projeto.  Maria  Lúcia  afirmou  que  foram várias  pequenas
modificações para adequação e aprimoramento do projeto pedagógico e destacou a alteração na carga
horária  na  matriz  com  troca  de  duas  disciplinas:  a  disciplina  de  Metodologia  de  Pesquisa  em
Educação, do 6º período, que tinha uma carga horária de 45horas e passou para 50 horas e uma carga
horária do mesmo período da prática de mesmo componente curricular que tinha de 75 horas foi
alterada para 70 horas,  isso porque as  atividades  formativas  estavam contabilizando 2.195 horas
enquanto deveriam estar com 2.200 e os PPC’s estavam com 405 horas em vez de estarem com 400
horas, conforme determina a resolução. Encerradas as explicações da professora Maria Lúcia, o item
foi  posto  em  apreciação  do  pleno.  O  conselheiro  Renan  solicitou  a  alteração  dos  nomes  dos
conselheiros no PPC, pois consta o nome do antigo membro ao invés do nome dele. Renan apontou
que, ao contrário do que foi observado nos outros PPC’s, o PPC do curso de Pedagogia EaD cita por
completo a parte da avaliação adaptativa e parabenizou a ação. O PPC foi aprovado. O reitor passou a
palavra  para  o  diretor-geral  do  campus Três  Corações,  professor  Francisco  Vitor de  Paula, para
apresentação  do  Item  05.4  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  de  Curso  (PPC)  –  Técnico  em
Informática  subsequente presencial  –  campus Avançado Três Corações.  O professor Francisco
informou que o PPC será encaminhado à PROEN para ser verificado a necessidade de adaptação do
texto  referente  à  avaliação  adaptativa  conforme  proposto  pelo  pró-reitor  Giovane. Não  havendo
questionamentos, o item foi aprovado pelo conselho. Item 05.5 Proposta de alteração da Resolução
Consup 065 de 2016, que trata das Normas Acadêmicas dos Cursos Técnicos na modalidade a
distância  do  IFSULDEMINAS.  O  professor  Giovane  explicou  que  essa  resolução  é  a  antiga
019/2015  e  Resolução  065/2016.  A proposta  de  alteração  ocorre  devido  às  intensas  mudanças
regulatórias da educação a distância no país. A resolução 065/2016 está impossibilitando a expedição
de diplomas obedecendo aos processos regulatórios de registro, isso ocorre devido a uma mudança do
MEC sobre a forma de financiamento dos cursos EaD, do antigo sistema de Rede E-Tec para Bolsa
Formação com todo um regulamento próprio. Giovane explicou que também no IFSULDEMINAS a
oferta de EaD ficou mais complexa, pois, além dos cursos fomentados pelo MEC, que obedecem a
regras  próprias,  temos  também  cursos  fomentados  institucionalmente  que  precisam  de  regras
institucionais, além de termos também a oferta de cursos otimizados o que tem gerado novos desafios
que não são atendidos pela resolução 065. Giovane afirmou que é necessário acrescentar um capítulo
sobre a resolução 112/2013 das ações inclusivas, da avaliação e da terminalidade específica que está
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contemplado,  mas  não  está  enfatizado  na  resolução.  Dito  isso,  Giovane  solicitou  permissão  ao
Consup para incluir o capítulo tratando do item solicitado pelo conselheiro Renan. O conselheiro
Rogério  Willian  Fernandes  Barroso,  representante  dos  servidores  Técnicos  Administrativos,
questionou o trâmite para alteração da proposta e afirmou que as alterações não foram discutidas na
Comissão Permanente de EaD. O professor Giovane respondeu que a discussão seguiu o trâmite de
discussão na CAMEN, CEPE e Consup. Ela não foi discutida no âmbito da Comissão Permanente de
EaD pois a portaria de comissão permanente de EaD já havia expirado o seu tempo de validade e não
foi formalizada nova portaria. Giovane comentou, então, que cabe ao novo diretor de EaD avaliar
pela  permanência  ou  não  da  comissão  com  novos  membros.  Aproveitando  o  ensejo,  o  reitor
Bregagnoli comentou que toda a portaria emitida deve ter data de início e fim, pois foram constatadas
portarias da década de 90 em alguns processos que chegaram na reitoria. Marcelo Bregagnoli afirmou
que a orientação dada à DGP e a todos os diretores-gerais na reunião do colégio de Dirigentes é que
toda a portaria tenha prazo estipulado. Bregagnoli afirmou que vamos passar por uma reanálise de
todo colegiado e comissão a fim de garantir que a participação dos membros ocorra de forma efetiva,
pois tem-se observado que alguns membros utilizam efetivamente da portaria mas não efetivam sua
participação nas comissões. Dando prosseguimento à reunião, o reitor abriu espaço para manifestação
e questionamentos.  O conselheiro Rodrigo Cardoso Soares de Araújo apontou que o artigo 19 fala
sobre as bibliografias dos cursos e solicitou esclarecimento, particularmente nos parágrafos 6º e 7º
que  fala  da  bibliografia  básica  complementar,  ele  questionou  se  essa  bibliografia  básica  vai  ser
disponibilizada  aos  discentes.  O pró-reitor  Giovane  explicou  que,  em relação  à  bibliografia  dos
cursos  técnicos,  a  maior  parte  dos  cursos  fomentados  trabalham  com  sistemas  apostilados  pela
própria rede E-Tec que são disponibilizados aos alunos e que a bibliografia complementar fica na
biblioteca do campus ofertante. Giovane afirmou que o grande desafio hoje é disponibilizar o livro
para os alunos dos polos e explicou que a ideia é que eles possam solicitar o empréstimo no campus e
o campus enviar o livro para o aluno. Giovane comentou que ocorreu empréstimo poucas vezes e que,
embora  o  processo  de  empréstimo  tenha  funcionado  bem,  esta  é  uma  questão  que  precisa  ser
aperfeiçoada para o futuro. O item foi posto em apreciação e aprovado. Giovane solicitou permissão
para acrescentar uma pauta extra que não havia sido submetida e justificou o motivo. Ele explicou
que o  campus  Muzambinho tem uma nova gestão e  que o professor  Renato tomou posse como
diretor-geral do  campus  no dia 14. O professor Renato enviou no dia 16 de agosto um ofício ao
gabinete da Reitoria solicitando processo de abertura de polo de educação presencial no município de
Alfenas. Giovane explicou que não temos na Instituição um processo definido de abertura de polos
para cursos superiores e que o antigo decreto já revogado nº 5.622/2005 estabelecia ao Conselho
Nacional de Educação - CNE a primazia na indicação de polos, então a instituição solicitava ao CNE
o  processo  de  credenciamento  para  ofertar  a  educação  a  distância  em  nível  superior.  O
IFSULDEMINAS fez o pedido em 2011 e recebeu a permissão de credenciamento em 2016. No
pedido, contemplavam-se 50 vagas para oferta de pedagogia nos polos de Machado, Inconfidentes e
Muzambinho, tal como foi a concessão. Submetemos um pedido de aumento de vagas de 150 para
300 vagas o que foi permitido. Tínhamos o período de até 1 ano para ofertar o curso ou perderíamos o
credenciamento.  Em dezembro  de  2017  o  MEC editou  uma  série  de  portarias,  leis,  decretos  e
resoluções e todo o trâmite estabelecido pelo antigo decreto 5.622 foi abaixo e agora as instituições
públicas que têm autonomia podem criar seus polos sem que os polos sejam submetidos ao CNE.
Assim  que  o  professor  Renato  tomou  posse,  o  professor  Marcos  Roberto  DDE  (Diretor  de
Desenvolvimento  Educacional)  do  campus Muzambinho  foi  até  a  PROEN  com  uma  proposta
interessante.  Analisando  os  dados  do  curso  de  pedagogia  após  três  anos  de  oferta  já  é  possível
determinar uma taxa de evasão consolidada, que é na faixa de 20%, ou seja, 50 vagas ociosas. A
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proposta apresentada pelo professor Marcos foi de que as vagas ociosas e de alunos que evadiram
sejam aproveitadas em novo processo seletivo e que essas vagas constituam a turma no município de
Alfenas.  O secretário  e  o  Prefeito  de Alfenas  estiveram na  Reitoria  dando todas  as  garantias  de
efetivação  do  polo  como brinquedoteca,  serviço  de  terceirização,  biblioteca  entre  outros.  Diante
disso,  o  campus enviou  o  ofício,  solicitando  ao  Conselho  Superior  a  abertura  do  polo  Alfenas.
Giovane  explicou  que  o  Consup  estabelece  por  meio  da  Resolução  57/2016,  a  comissão  de
habilitação de polos composta hoje pelo professor João Paulo, conselheiro Carlos César, professor
Miguel Angel, conselheiro Eugênio e pelo professor Luiz Carlos e chamou a atenção para o fato de
que dois membros da comissão já não são mais diretores-gerais e por isso não são mais conselheiros e
também os conselheiros Carlos César e Eugênio, permanecendo apenas o professor João Paulo como
conselheiro. Na reunião de hoje, o conselho precisa decidir se aprova ou não a solicitação do campus
Muzambinho para constituição do polo e definir qual a comissão provisória vai fazer a visita in loco
para avaliar as condições de abertura ou não desse polo. Giovane então sugeriu que o professor João
Paulo permaneça na comissão e abriu espaço para que os outros conselheiros manifestassem interesse
em participar.  Os  conselheiros  professor  Giovane  e  o  professor  João  Paulo  se  manifestaram.  O
conselho aprovou a solicitação de criação do polo Alfenas como mais um polo de Pedagogia EaD e
aprovou também a comissão provisória para a finalidade de avaliação das condições do polo. O reitor
agradeceu a participação do professor Giovane e passou a palavra para o pró-reitor de administração
e presidente do CPI, Honório José e para o Diretor de Gestão de Pessoas, Luiz Ricardo Gissoni, para
apresentação do item 06. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Administração e Planejamento
Institucional  (CAPI):  Honório  tomou  a  palavra  e  afirmou  que  pontos  aqui  apresentados  foram
encaminhados pelo CAPI e pela Câmara de Gestão de Pessoas (CAGEP). Item 06.1 Normativa de
Concessão de Carga Horária Semanal e Afastamentos de Técnicos Administrativos.  Honório
comentou  que  o  CAPI  entendeu  que  o  documento  Normativa  de  Concessão  de  Carga  Horária
Semanal e Afastamentos de Técnicos Administrativos foram bastante discutidos em outras instâncias
e bem baseado em outros documentos.  Honório pediu que ocorra uma alteração no artigo 23 da
Normativa de Concessão de Carga Horária Semanal que trata da condição do servidor que é aluno
regular na modalidade presencial com a inclusão do aluno em modalidade semi-presencial. O item foi
colocado em apreciação.  O conselheiro Rogério comentou que já  fez parte  da CIS e lá  é  muito
discutido o plano de carreira e questionou se teve tempo da CIS discutir o documento in locu porque
a CIS do campus não ficou sabendo. Ele opinou que o assunto deveria ser melhor discutido entre seus
pares. O pró-reitor Honório explicou que o assunto foi discutido na CAGEPE que é formada por parte
dos  membros  da  CIS  e  que  eles  participaram  da  discussão  de  elaboração  do  documento.  O
conselheiro Fernando, representante dos técnicos administrativos do campus Poços de Caldas tomou
a palavra para fazer algumas ressalvas apontadas pelos servidores do campus Poços de Caldas. Ele
afirmou que um ponto levantado é a questão do servidor em cargo de gestão não poder ser incluso na
resolução,  pois  a  legislação  vigente  como  o  decreto  5.825,  Lei  8.112  e  outras  objetivam  o
desenvolvimento  profissional  dos  servidores,  o  que  inclui  também  os  servidores  em  cargos
comissionados. Outro item apontado pelo conselheiro Fernando é a questão da concessão de 20% não
ser permitida para o servidor em regime flexibilizado, obrigando o servidor a retornar à jornada de 40
horas semanais para então desfrutar da concessão de 20%. A sugestão do conselheiro é que o servidor
tenha concessão dos 20% sobre a jornada flexibilizada. Honório explicou que a questão da concessão
de horas para servidores com cargo de direção foi discutido na CAPI e concluíram que, conforme a
resolução 8.112/20, artigo 27 que diz: Não fará jus ao benefício de afastamento parcial previsto nesta
normativa  o  servidor  ocupante  de  FG  (função  gratificada)  e  CD (cargo  de  direção),  haja  vista  a
necessidade de dedicação integral às atribuições do cargo, conforme disposto no §1º do Art. 19 da Lei nº
8.112 de 1990, com previsão também no inciso II do Art. 1º do Decreto nº 1.590 de 1995 e na letra “e”
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do  item  18  da  Nota  Técnica  SEI  nº  6197/2015-MP. Luiz  Gissoni,  Diretor  de  Gestão  de  Pessoas,
completou, dizendo que as decisões da CAPI e da CAGEP referente a esta pauta foram embasadas na
Lei 8.112, Decreto1590 e na Nota Técnica que trata do afastamento parcial. O reitor comentou que
tivemos uma denúncia no Ministério  Público Federal  em 2015 de um servidor  com FG-05,  que
corresponde ao valor de R$ 120,00, e estava em afastamento parcial para qualificação e o servidor
teve que voltar a cumprir toda a jornada de 40 horas semanais para cumprimento da lei. Luiz Gissoni
comentou que essa pauta inclusive foi discutida no Colégio de Dirigentes e que os diretores gostariam
de conceder o afastamento parcial para qualificação ao menos para servidor em cargos de Função
Gratificada (FG) porém a legislação não permite. O reitor comentou referente ao afastamento de 20%
para qualificação sobre a jornada de 30 horas e disse que toda documentação referente ao afastamento
para  qualificação  foi  embasada  no  Decreto  nº  1.590  de  1995  e  que,  mesmo  antes  da  jornada
flexibilizada, já tínhamos o afastamento parcial para qualificação. A conselheira Xênia comentou que
acredita que, como o documento trata da vida dos técnicos dentro da Instituição, é pertinente que o
documento tenha sido construído primeiramente pela CIS para então passar pela CAGEP e embora
tenha um membro da CIS na CAGEP ele não tem sua expressão amplamente efetiva. Xênia tomou
como  exemplo  a  Comissão  Permanente  de  Pessoal  Docente  –  CPPD  que  discute  amplamente
questões referentes à vida dos docentes entre seus pares e a conselheira afirmou que acredita que as
questões  relativas  à  vida  do  servidor  técnico  devam ser  discutidas  entre  seus  pares.  Outro  item
apontado pela conselheira é que a concessão de horas ou afastamento parcial pode ser concedida de
20% até 50% da carga horária pois é uma questão delicada, pois vai ficar muito aberto para cada
chefe julgar perante os servidores. Ela apresentou uma proposta de encaminhamento para que essa
questão  seja  discutida.  Xênia  também solicitou  que  a  concessão  de  horas  e  afastamento  parcial
contemplem a modalidade semipresencial.  Honório explicou que é de comum entendimento que o
representante que está na comissão leve o item discutido aos seus pares. O CAPI é representação dos
NAPI – Núcleo Avançado de Administração e Planejamento Institucional, que são servidores técnicos
administrativos, docentes e alunos. Sobre o percentual de carga horária para afastamento parcial, 20%
até 50%, Honório explicou que é um texto que já  vem de outros documentos.  No colegiado foi
discutido que, se fosse uma percentagem fixada, também é temerosa porque é impositiva, o  “até”
permite que a chefia dos setores decida dentro da porcentagem possível sem que haja fração. Xênia
solicitou réplica e pediu informação sobre de onde partiu o documento. O diretor Luiz Gissoni pediu
a palavra e explicou que o ponto inicial foi da Diretoria de Gestão de Pessoas que fez um rascunho
das alterações dos documentos que já existiam e enviou o documento à CAGEPE. Gissoni explicou
que a CAGEPE é formada pelo diretor de DGP como presidente, um representante do colégio de
dirigentes, um representante da diretoria de administração, um representante da diretoria de ensino,
um representante  da diretoria  de  desenvolvimento  institucional,  um representante  da diretoria  de
tecnologia da informação, um representante da CIS Institucional, um representante da CPPD, um
representante da DGP e um representante de gestão de pessoas do instituto como um todo. Gissoni
comentou que entende que um documento elaborado por uma comissão desse porte tem muito mais
contribuição por ser uma comissão formada por diversas representações além de que é um trâmite
mais  rápido.  O  conselheiro  Otávio  Paparidis,  Técnico  Administrativo  do  campus Machado,
complementou o que foi dito pela Xênia e afirmou que a fala dela foi um encaminhamento de alguns
TAE’s  do  campus Machado.  A demanda levantada  é  que  a  representatividade  da  CIS dentro  da
CAGEPE é  muito  pequena,  sendo de  apenas  um membro da  CIS e  a  composição  da  CAGEPE
permite ter uma representatividade muito maior de docente. Gissoni esclareceu que nada impede a
CAGEPE de  receber  uma proposta  de  documento  da  CIS  e  que  é  liberado  que  a  CIS crie  um
documento e encaminhe à CAGEPE para deliberação e seguimento dos trâmites, sendo assim, se a
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CIS quiser elaborar um documento sobre algo baseado em Lei e encaminhar para a CAGEPE é bem-
vindo. Gissoni chamou a atenção para o fato de que se a DGP não tivesse tomado a atitude de criar o
documento  de  afastamento  parcial  ele  não  estaria  sendo  tratado,  pois  a  CIS  não  deu  nenhum
encaminhamento sobre o assunto e comentou que seria muito enriquecedor a CIS atuar de forma mais
pró-ativa. A conselheira Ana Marcelina, representante do TAE’s do  campus  Passos, comentou que
acredita que o documento chegou ao ConSup com representação dos TAE’s, porém manifesta uma
posição contrária à aprovação do documento no dia de hoje justificada pelo fato de que alguns pontos
que foram colocados na Câmara não foram discutidos amplamente. Ana Marcelina afirmou que os
seus pares afirmam que o documento precisa ser mais debatido antes de ser apresentado ao Conselho
para aprovação. Ana Marcelina fez uma proposição de que o documento retorne às instâncias iniciais
para ser melhor discutido e afirmou estar ciente das consequências que isso implica. A solicitação da
conselheira foi colocada em votação e o presidente Bregagnoli explicou que estão presentes 26 (vinte
e seis) membros, conforme as assinaturas na lista de presença até o momento e que para aprovação é
necessário manifestação favorável de 14 (quatorze) membros para que ocorra o retorno do documento
à  origem,  conforme  solicitação  da  conselheira.  Bregagnoli  explicou  que  a  votação  é  para
cancelamento das alterações propostas que estão sendo apresentadas na presente reunião e que, caso
os conselheiros decidam por retornar o documento à base para nova discussão, continuará valendo a
resolução antiga, que não trata do afastamento parcial. Foi feita a votação e apenas cinco conselheiros
foram favoráveis à sugestão da conselheira Ana Marcelina, portanto a solicitação da conselheira não
foi aprovada pelo conselho. Sendo assim, a Normativa de Concessão de Carga Horária Semanal e
Afastamentos de Técnicos Administrativos foi aprovada. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao CAPI e à
CAGEP pelo encaminhamento que já era uma demanda antiga da instituição. Dando prosseguimento
à reunião, Honório e Luiz Gissoni apresentaram o item 06.2 Revisão da Normativa do Programa
Institucional  de  Qualificação  –  PIQ  06.3  Relatórios  30  horas  –  Reitoria,  Inconfidentes,
Machado,  Muzambinho,  Passos,  Poços  de  Caldas,  Pouso  Alegre,  Carmo  de  Minas  e  Três
Corações. Honório comentou que este é um documento de adequação do programa que foi criado em
2012. O reitor lembrou que este programa foi copiado por outras instituições. O item foi aprovado
sem ressalvas.  Item 6.3 Relatórios 30 horas – Reitoria, Inconfidentes, Machado, Muzambinho,
Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Carmo de Minas e Três Corações.  Bregagnoli lembrou
que o que está sendo apresentado aqui é a deliberação sobre os relatórios como consta na Resolução,
artigo 16, que obriga um relatório anual de passagem pelo Conselho Superior. Esta Resolução foi
aprovada em setembro de 2015, motivo pelo qual a gestão solicitou o encaminhamento do relatório,
uma vez que estamos aguardando auditoria in locu da CGU no próximo ano. Honório comentou que
recebeu enquanto CAPI o relatório de todas as unidades e estes foram encaminhados para CAGEPE
também. Honório explicou que todos os conselheiros do colegiado de administração entenderam que
o pedido é  de aprovação dos relatórios como estão.  A aprovação dos relatórios  foi  colocada em
apreciação.  A servidora  representante  dos  técnicos  administrativos,  Xênia,  comentou  que  está
presente como membro do Consup e também membro da CPA das 30horas e que o  campus  Pouso
Alegre enviou semestralmente o relatório para a direção do  campus e reitoria e não sabe o motivo
pelo qual os relatórios ainda não foram apresentados ao Conselho Superior. O reitor explicou que
existe  uma  comissão  central  para  todas  as  comissões  do  IFSULDMINAS  mas  que  não  existe
comissão central para a CPA que trata sobre a normativa das 30 horas e afirmou que esse é um dos
pontos que devem ser corrigidos. O conselheiro Eugênio comentou que a avaliação dos relatórios
passou pela  CAPI e que este  trâmite  não está  previsto na resolução.  O reitor  explicou que todo
documento tramita via Câmaras a menos que o documento chegue via processo judicial o que é feito
ad referendum.  As Câmaras têm um papel importante de amadurecer os documentos baseado em
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discussão e observações. O presidente colocou os relatórios em apreciação, obtendo a aprovação do
conselho. Honório tomou a palavra novamente e comentou que era objetivo de todos a aprovação dos
relatórios. Ele explicou ao conselheiro Eugênio que a CAPI é composta por diversas representações e
que eles entenderam que o momento é de aprovação dos relatórios e afirmou que a CAPI apontou
algumas dificuldades no processo como a falta da comissão central e a padronização dos relatórios. O
reitor explicou que, como não tem comissão central, caso tenha alguma sugestão de adequação esta
será encaminhada para a  CIS Institucional,  onde deverá ser  discutida,  e  passará  novamente pelo
CAGEPE e CAPI e,  posteriormente,  pelo Consup.  O pró-reitor  de Administração,  Honório José,
reforçou que a CAPI é aberto para apresentação da Pauta por outras instâncias e que a todo momento
é solicitado aos membros que levem as decisões e sugestões aos seus pares. O conselheiro Guilherme
Poscidônio  questionou  quando será  criada  a  comissão  central.  O  presidente  Marcelo  Bregagnoli
respondeu que foi criada uma comissão da criação da jornada flexibilizada mas que já expirou o
período de validade da portaria e uma comissão só poderá ser criada após a alteração da Resolução,
então, nesse momento, a CIS é que canalizará esforços para a criação da resolução e encaminhamento
para  a  CAGEPE  e  CAPI  até  chegar  ao  Consup  novamente.  Item 06.4  Regimento  Interno  da
Comissão  de  Ética.  O  reitor  explicou  que  o  documento  apresentado  é  uma  padronização  da
Comissão  de  Ética  da  Presidência  da  República.  O  pró-reitor  Honório  explicou  o  trâmite  do
documento que foi encaminhado pela comissão de ética para a CAGEPE que encaminhou ao CAPI e
afirmou que não houve observações enquanto colegiado. O item foi colocado em apreciação e foi
aprovado sem ressalvas. Encerrada a pauta do CAPI, o reitor agradeceu a participação de Honório
José e de Luiz Gissoni pelos encaminhamentos. Item 07. Indicação do Professor Leandro Carlos
Paiva para o Polo Embrapii.  O reitor explicou que toda a indicação do polo Embrapii tem que
passar pelo Consup, conforme determina o Regimento do Polo. O conselheiro Eugênio solicitou que
sempre  que  houver  indicação  para  cargo  que  seja  encaminhado  o  currículo  vitae do  candidato
indicado para que todos os conselheiros possam fazer uma análise. O presidente agradeceu a sugestão
do  conselheiro  e  solicitou  ao  gabinete  adotar  o  procedimento.  O  conselheiro  Renan,  solicitou
permissão para retornar no item  08. Encerramento do mandato atual do Conselho Superior e
Eleição para o próximo Consup.  O conselheiro questionou se o mandato da atual composição do
conselho foi encerrado hoje. O reitor respondeu que o mandato vai até a posse dos novos membros e
explicou  que,  em  caso  de  reunião  extraordinária  e  deliberações  que  possam  surgir  de  forma
emergencial, os conselheiros presentes deverão responder. Renan questionou qual será o trâmite de
assinatura da ata da presente reunião. O reitor afirmou que a ata será enviada para cada campus e será
responsabilidade do diretor-geral colher as assinaturas  dos conselheiros.  Dando prosseguimento à
reunião, o reitor passou a palavra para o Diretor-Geral campus Machado para apresentação do item
09.  Pauta  da  Fundação  de  Apoio  ao  Desenvolvimento  da  Extensão,  Pesquisa,  Ensino
Profissionalizante e Tecnológico (FADEMA): Indicação dos nomes para a composição da nova
Diretoria da FADEMA e do Conselho Curador (mandato: 2018 – 2020). O diretor-geral, Carlos
Henrique,  apresentou  o  item e  explicou  que,  como  a  FADEMA é  uma  instituição  de  apoio  ao
IFSULDEMINAS, os membros do conselho curador devem ser designados pelo Conselho Superior.
Ele  explicou  também  que  dentro  do  regimento  da  FADEMA,  pelo  estatuto  fundacional  que  é
amparado pelo ministério público estadual e pelo órgão curador do ministério público estadual, o
regimento atual determina que os membros do conselho curador sejam membros do campus Machado
por isso  foram encaminhados  como sugestão  do  presidente  do  conselho curador  nove nomes de
servidores do campus Machado, são eles: Professor Leandro, Professor Roberto, Alexandre, Edson,
Nicolas, Vanderson, Silvana e Luis Lessi, e dentro desses nove deverão permanecer apenas cinco
membros. O Conselho Superior também deve referendar a Diretoria Executiva 2016-2018, para a
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qual está sendo indicada a recondução para o mandato de 2018-2020, são eles: Luciano (presidente),
Daiane (diretora executiva) e Poliana (diretora secretária). O diretor Carlos Henrique comentou que,
dentro desses nomes, foi feita consulta e o professor Edson está prestes a obter aposentadoria. A
proposta então é que o Conselho Curador seja formada por: Leandro, Roberto, Alexandre, Nikolas e
Silvana e a Diretoria Executiva: Luciano, Daiane e Poliana. O conselheiro Eugênio questionou se é
possível que o conselho curador seja ampliado com membros representativos de todos os  campi.
Carlos Henrique explicou que é objetivo da diretoria ampliar o conselho da FADEMA de colocar
representantes dos outros campi, porém essa é uma questão muito burocrática porque se trata de uma
instituição de apoio credenciada no Ministério da Ciência e Tecnologia e no Ministério da Educação e
que é fiscalizada pelo Ministério Público Estadual. Carlos Henrique disse também que uma mudança
de regimento não é um processo simples e pode ocasionar a perda do credenciamento como fundação
de apoio, mas, que mesmo assim, é um objetivo da nova diretoria e já foi conversado com o Reitor
sobre a possibilidade de  ampliar o conselho com membros representativos de todos os  campi,  e
reforçou que este é um processo burocrático e que vai demandar tempo. Carlos Henrique lembrou que
a FADEMA está  credenciada para o IFSULDEMINAS, não apenas para atendimento ao  campus
Machado.  O reitor  comentou que  se  a  composição  fosse  mista  seria  uma forma de  fortalecer  a
fundação no Estado e na região Sudeste. Carlos Henrique comentou que a FADEMA esta credenciada
para apoio ao IFMG. O reitor explicou que as fundações passam hoje por muitas auditorias e a
possibilidade de captação de recurso é cada dia mais limitada, então é necessário ampliar a nossa
oferta de serviços junto à fundação. O item foi colocado em apreciação e foi aprovado por todos. 10.
Expediente.  Após  manifestação  dos  diretores-gerais  Francisco  (Três  Corações)  e  João  Olympio
(Carmo de Minas) reitor apresentou uma proposta de encaminhamento de pautas referente aos campi
Avançados Carmo de Minas e Três Corações. O reitor comentou que, embora com quantitativo menor
de servidores, as duas unidades têm apresentado resultado bastante satisfatório à comunidade daquela
região  que  antes  não tinha  uma ocupação territorial  significativa.  O reitor  passou a  palavra  aos
diretores-gerais Francisco e João Olympio, respectivamente dos  campi  avançados Três Corações e
Carmo de Minas para apresentação do item. O diretor Francisco comentou que, na criação do campus
Três corações, eram ofertados apenas cursos subsequentes noturnos e atualmente os dois  campi já
estão ofertando cursos integrados, cursos técnicos integrados ao ensino médio, pós-graduação e que o
campus  Carmo de  Minas  tem uma efetiva  participação na  EaD ofertada  pelo  nosso Instituto.  O
professor Francisco comentou que os  campi Três Corações e Carmo de Minas fazem revezamento
para representar os  campi em conjunto no Conselho Superior, porém, diante das atuações bastante
significativas, eles solicitam que cada campus tenha sua representação no Conselho. O diretor-geral
João Olympio comentou que,  mesmo em se tratando de  campi avançados,  as duas unidades têm
recebido elogios do MEC pelo desenvolvimento e desempenho e que as duas unidades estão entre as
dez maiores procuras do país para curso avançado. Os diretores fizeram um encaminhamento para
que  ambos os diretores sejam titulares na composição do Conselho Superior. O reitor colocou o
encaminhamento em apreciação do pleno e afirmou que a mudança de nomenclatura de  campus
avançado para campus seria muito benéfico para as duas unidades, o que basicamente significaria um
aumento no quantitativo dos servidores, mas que infelizmente o posicionamento atual do governo não
é de alteração e explicou que embora o MEC tenha manifestado interesse em alterar o status dos
campi avançados  do  IFSULDEMINAS  ele  esbarra  no  Ministério  do  Planejamento.  O  servidor
Guilherme, representante técnico da Reitoria e dos campi Carmo de Minas e Três Corações, sugeriu
que  a  extensão  da  representação  dos  diretores-gerais  se  valha  para  os  técnicos  administrativos,
ocorrendo a criação de mais cadeiras de conselheiros representantes dos campi Carmo de Minas, Três
Corações  e  Reitoria.  O  reitor  sugeriu  uma  proposta  alternativa  em  função  do  quantitativo  de
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servidores  por  representação.  Ele  propôs  que  tenha  um  representante  técnico-administrativo  da
reitoria e um representante técnico-administrativo representando os  campi Carmo de Minas e Três
Corações e manter um representante discente e um docente representando os dois campi avançados.
O conselheiro Rodrigo lembrou a importância de que, em caso de evasão do representante discente,
haja  imediata  votação  para  colocação  de  novo  membro,  pois  no  caso  do  campus Passos  o
representante se formou e a vaga ficou em aberto por mais de um ano. Rodrigo sugeriu também que
seja acrescentado no regimento que os discentes candidatos a membro não estejam em último ano de
formação. O reitor agradeceu ao conselheiro pela sugestão bastante importante, pois a participação
dos  discentes  é  essencial  e  é  garantida  por  lei  e  afirmou  que  a  sugestão  do  conselheiro  será
acrescentada no regimento.  A proposta  de alteração na representatividade de docentes,  discentes,
técnicos administrativos e diretores-gerais dos campi de Carmo de Minas e Três Corações e Reitoria
foi  colocada em apreciação e  foi  aprovada sem ressalvas.  O conselheiro Renan solicitou que os
arquivos das pautas não sejam enviados zipadas pois gerou a necessidade de solicitar permissão para
acesso  o  que  não  foi  viável.  O  reitor  garantiu  que  será  observado  um  melhor  método  de
encaminhamento dos documentos para a próxima reunião. Encerrando as apresentações das pautas, o
reitor Marcelo Bregagnoli agradeceu ao diretor-geral do campus Passos, professor João Paulo, pela
hospitalidade e agradeceu a presença de todos os membros do conselho e convidados. O Presidente
declarou  encerrada  a  reunião  às  doze  horas  e  oito  minutos. Eu,___________________________
Paloma  Oliveira  Milagres,  Secretária  “ad  hoc”  deste  Conselho,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após
apreciação será assinada por todos os presentes. Passos, vinte e dois de agosto de 2018. 
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