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ATA Nº1/2020/CONSUP/IFSULDEMINAS

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ins tuto FederalAta da 4ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do Ins tuto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (biêniode Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (biênio
2018-2020), realizada em 18 de dezembro de 2019.2018-2020), realizada em 18 de dezembro de 2019.

Aos dezoito dias do mês de dezembro , do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e vinte minutos, no
Auditório do  Campus Muzambinho, sob a Presidência do reitor, Professor Marcelo Bregagnoli, realizou-se a 4ª
Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2018-2020), estando presentes os Senhores Conselheiros:
Representantes Servidores Docentes:Representantes Servidores Docentes: Selma Gouvêa de Barros, Pedro Luiz Costa Carvalho, Carlos Alberto
Machado Carvalho, Beatriz Glória Campos Lago, Humberto Vargas Duque, Fernando Carlos Scheffer Machado.
Representantes Corpo Discente:Representantes Corpo Discente: Renan Silvério Alves de Souza; Oseias de Souza Silva; Carlos Eduardo da Silva.
Representantes Servidores Técnicos Administrativos:Representantes Servidores Técnicos Administrativos: Wagner Roberto Pereira; Matheus Borges de Paiva; Marcelo
Rodrigo de Castro, Rafael Mar ns Neves; Arthemisa Freitas Guimarães Costa e Mônica Ribeiro de Araújo.
Representantes En dades Patronais:Representantes En dades Patronais:  Jorge Florêncio Ribeiro Neto. Representantes Diretores-gerais dos campi:Representantes Diretores-gerais dos campi:
Luiz Flávio Reis Fernandes, Aline Manke Nach gall; Renato Aparecido de Souza; João Paulo de Toledo Gomes;
Thiago Caproni Tavares; Mariana Felice  Rezende; Francisco Vitor de Paula; Jus ficaram ausênciaJus ficaram ausência:
Representantes Servidores Técnicos Administra vosRepresentantes Servidores Técnicos Administra vos : João Alex de Oliveira; Simone Aparecida Gomes.
Representante dos Docentes:Representante dos Docentes: Jane Piton Serra Sanches Representantes do Setor Público ou Estatais:Representantes do Setor Público ou Estatais:  Ivan Santos
Pereira Neto e Rovigo Tosa  Soares - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Representante Representante dosdos
Diretores-Diretores-ggerais erais dos Campidos Campi:: João Olympio de Araújo Neto. O Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli fez a abertura
da sessão solene de entrega dos Títulos Honoríficos. Receberam o tulo de Benemérito os senhores: Carlos
Augusto Rodrigues de Melo, Giuvaine Barbosa de Moraes, Guy Junqueira Villela, José Gerado de Souza Fonseca,
Roberto Mariano dos Santos, Rosa Maria Cardoso Beraldo e Waldir Miguel. Receberam  o tulo de Professor
Emérito os senhores: Professor Gabriel Vilas Boas – in memorian, Professor Orthon Raimundo Damásio – in
memorian, Professor Paulo Roberto Ceccon, Professor Luiz Carlos Machado Rodrigues, Professor Rômulo Eduardo
Bernardes da Silva e Professor José Rossi - in memorian. Após a solenidade de entrega dos tulos honoríficos, a
reunião do Conselho Superior efe vamente começou. O Reitor, Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu a
presença de todos e em especial ao Professor Renato pela acolhida. A pauta foi encaminhada antecipadamente,
por e-mail, aos Conselheiros, sendo: 1. Palavra do Presidente. 2. Solenidade de entrega de tulos honoríficos. 3.1. Palavra do Presidente. 2. Solenidade de entrega de tulos honoríficos. 3.
Verificação do quórum do Conselho SuperiorVerificação do quórum do Conselho Superior (secretário). 4.Aprovação da ata da reunião do dia 29/08/2019. 5.4.Aprovação da ata da reunião do dia 29/08/2019. 5.
Homologação das Resoluções “Ad Referendum”. Homologação das Resoluções “Ad Referendum”. 5.1.Resolução nº071/2019 de 01 de outubro de 2019. Dispõe
sobre a aprovação “ad referendum” da alteração do Projeto Pedagógico do Curso Bacharelado em Engenharia de
Computação - Campus Poços de Caldas. 5.2. Resolução nº072/2019 de 10 de outubro de 2019. Dispõe sobre a
aprovação “ad referendum” da criação do Programa Ins tucional de Apoio à Formação Docente no
IFSULDEMINAS, com criação da Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica
na modalidade Educação à Distância (EaD) e aprovação de seu respec vo Projeto Pedagógico de Curso..5.3.
Resolução nº073/2019 de 14 de outubro de 2019. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da ex nção de
cursos de graduação Tecnologia em Agrimensura do Campus Inconfidentes e Educação Profissional e Tecnológica
dos campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho. 5.4. Resolução nº074/2019 de 21 de outubro de 2019. Dispõe
sobre a aprovação “ad referendum” do Projeto de Apoio à Incubadora de Empresas Mista – INCETEC – do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS. . 5.5. Resolução nº075/2019
de 25 de outubro de 2019. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” do Projeto de Apoio aos Espaços Makers
dos Campi do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS.. 5.6.
Resolução nº076/2019 de 21 de novembro de 2019.Dispõe sobre a aprovação “ad referendu m” da atualização do
Projeto Pedagógico do Curso Superior Bacharelado em Administração – Campus Passos. . 6. Afastamento do6. Afastamento do
Reitor: Reitor: Par cipação no 2020 World Federa on of Colleges of Polytechnics Congress ..  7.Pauta encaminhada pela7.Pauta encaminhada pela
Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação:Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação:Polo Embrapii IFSULDEMINAS - Agroindústria do Café:
prestação de contas dos anos anteriores e plano de ação para 2020. . 8. Pautas encaminhadas pela Diretoria de8. Pautas encaminhadas pela Diretoria de
Desenvolvimento Ins tucional:Desenvolvimento Ins tucional: 8.1. Atualização do Plano de Desenvolvimento Ins tucional 8.2.Plano Tá co



Reitoria  9. Pauta encaminhada pelo Colegiado de Administração e Planejamento Ins tucional (CAPI): 9. Pauta encaminhada pelo Colegiado de Administração e Planejamento Ins tucional (CAPI): Normativa
de Criação e Regulamentação das Comissões de Saúde, Qualidade de Vida, Segurança e Prevenção de Riscos
Ocupacionais do IFSULDEMINAS. 10. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão: 10.110. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão: 10.1 ..
Aprovação dos Calendários Acadêmicos dos Aprovação dos Calendários Acadêmicos dos campicampi  do IFSULDEMINASdo IFSULDEMINAS: 10.1.1. Campus Avançado Carmo de Minas;
10.1.2. Campus Inconfidentes; 10.1.3. Campus Machado; 10.1.4. Campus Muzambinho; ; 10.1.5. Campus Passos;
10.1.6. Campus Poços de Caldas; ; 10.1.7. Campus Pouso Alegre; 10.1.8. Campus Avançado Três Corações; 10.2.10.2.
Criações de Resoluções: Criações de Resoluções: 10.2.1.Regimento de organização do ensino em regime semestral nos cursos técnicos
integrados; 10.2.2. Regimento geral dos cursos de pós-graduação Stricto sensu; 10.2.3. Curricularização da
Extensão;10.2.4. Fundamentos, princípios e as diretrizes para as a vidades de Extensão. 10.3. Reformulações de10.3. Reformulações de
Resoluções; 10.3.1. Resolução 28/2013 – Resoluções; 10.3.1. Resolução 28/2013 – Normas Acadêmicas dos Cursos Integrados da Educação Técnica
Profissional de Nível Médio; 10.3.2. Resolução 60/2010 – 10.3.2. Resolução 60/2010 – Regimento Interno da Câmara de Extensão; 10.3.3.10.3.3.
Resolução 71/2010 – Resolução 71/2010 – Norma zação dos cursos de formação inicial e con nuada; 10.3.4. Resolução 77/2010 –10.3.4. Resolução 77/2010 –
Norma zação de estágio dos cursos de Licenciatura; 10.3.5. Resolução 50/2010 –10.3.5. Resolução 50/2010 – Norma zação de estágios para
os cursos Técnicos e Superiores. 10.4. Criações de Cursos e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) 10.4.1. Campus10.4. Criações de Cursos e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) 10.4.1. Campus
Inconfidentes Inconfidentes Técnico em Administração subsequente EaD; Técnico em Informá ca subsequente EaD; Técnico em
Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. 10.4.2.Campus Poços de Caldas 10.4.2.Campus Poços de Caldas Especialização em Ciência da
Natureza e Matemá ca; Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. 10.4.3. Campus Pouso Alegre10.4.3. Campus Pouso Alegre
Técnico em Logís ca concomitante EaD; Técnico em Logís ca subsequente EaD; Técnico em Qualidade
subsequente EaD. 10.4.4.Campus Avançado Três Corações;10.4.4.Campus Avançado Três Corações; Técnico em Comércio concomitante EaD; Técnico em
Comércio subsequente EaD;Técnico em Mecânica subsequente EaD. 10.5. Reformulações de Projetos10.5. Reformulações de Projetos
Pedagógicos de Cursos (PPCs) 10.5.1. Campus Inconfidentes Pedagógicos de Cursos (PPCs) 10.5.1. Campus Inconfidentes Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental;
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica; Engenharia de Alimentos; Licenciatura em Matemá ca; Licenciatura
em Pedagogia; Técnico em Agrimensura Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio; Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino
Médio. 10.5.2. Campus Muzambinho 10.5.2. Campus Muzambinho Bacharelado em Ciência da Computação; Técnico em Informá ca
subsequente EaD; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio;  Técnico em Alimentos Integrado ao
Ensino Médio; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Agropecuária subsequente;
Técnico em Enfermagem Subsequente. 10.5.3. Campus Pouso Alegre 10.5.3. Campus Pouso Alegre Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino
Médio; Técnico em Edificações subsequente; Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio; Técnico em
Administração Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Qualidade concomitante EaD. 10.5.4. Campus Poços de10.5.4. Campus Poços de
Caldas Caldas Licenciatura em Geografia; Técnico em Administração subsequente; Técnico em Informá ca Integrado ao
Ensino Médio; Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio; Engenharia da Computação; Licenciatura
em Ciências Biológicas. 10.5.5. Campus Avançado Três Corações 10.5.5. Campus Avançado Três Corações Técnico em Administração Integrado ao Ensino
Médio; Técnico em Comércio subsequente;  Técnico em Mecânica concomitante EaD; Técnico em Informá ca
Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Logís ca subsequente; Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio.
10.5.6.Campus Machado 10.5.6.Campus Machado Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Alimentos Integrado
ao Ensino Médio; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Agropecuária Subsequente;
Técnico em Enfermagem Subsequente.   10.5.7.Campus Passos 10.5.7.Campus Passos Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino
Médio; Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Produção e Moda Integrado ao
Ensino Médio; Técnico em Enfermagem subsequente; Bacharelado em Ciência da Computação; Tecnologia em
Produção Publicitária; Especialização em Mídias e Educação; Especialização em Desenvolvimento Web. 1111..
Proposta do planejamento das a vidades de auditoria interna no âmbito do IFSULDEMINAS – PAINT/2020;Proposta do planejamento das a vidades de auditoria interna no âmbito do IFSULDEMINAS – PAINT/2020;
12.Expediente 12.Expediente - Cursos de Pós-Graduação PMMG. Marcelo Bregagnoli fez um breve relato sobre o GreenMetric,
onde o IFSULDEMINAS foi classificado como uma das cinco ins tuições de ensino públicas mais sustentáveis do
Brasil. Salientou que a sustentabilidade con nuará sendo prioridade ins tucional e sobretudo a sustentabilidade
com um viés social e econômico. Comentou que, uma das principais ações de sustentabilidade de dois mil e
dezenove, foram as aquisições das placas fotovoltaicas onde o IFSULDEMINAS disponibilizou nacionalmente,
através do RDC (Regime Diferenciado de Contratações), a possibilidade de aquisições das placas, internamente e
também por outras ins tuições. Marcelo Bregagnoli falou que o IFSULDEMINAS manteve a nota quatro no Índice
Geral de Cursos do MEC, agradeceu as Diretorias de Ensino, Coordenadores de cursos, Registros e Secretarias
pelo trabalho realizado. Falou sobre a implementação das ações de Educação de Jovens e Adultos (Eja) e sobre a
necessidade não só de elevar a nota de quatro para cinco mas também a melhoria do Índice de Eficiência
Acadêmica e dos indicadores. Marcelo Bregagnoli comentou que o ano de dois mil e dezenove foi desafiador e os
trabalhos foram intensos e salientou o papel determinante do Conselho Superior na análise a aprovação das
matérias. Após a verificação do quórum pelo Secretário, Marcelo Bregagnoli colocou em apreciação a ata da
reunião do diavinte nove de agosto de dois mil e dezenove , sendo aprovada por todos. Marcelo Bregagnoli
colocou em apreciação a Homologação das Resoluções Homologação das Resoluções “Ad Referendum”. Ad Referendum”. 5.1.Resolução nº071/2019 de 01 de5.1.Resolução nº071/2019 de 01 de
outubro de 2019.outubro de 2019. Dispõe sobre a aprovação “ ad referendum” da alteração do Projeto Pedagógico do Curso
Bacharelado em Engenharia de Computação - Campus Poços de Caldas. 5.2. Resolução nº072/2019 de 10 de5.2. Resolução nº072/2019 de 10 de
outubro de 2019.outubro de 2019. Dispõe sobre a aprovação “ ad referendum” da criação do Programa Ins tucional de Apoio à
Formação Docente no IFSULDEMINAS, com criação da Pós-Graduação Lato Sensu em Docência na Educação
Profissional e Tecnológica na modalidade Educação à Distância (EaD) e aprovação de seu respec vo Projeto
Pedagógico de Curso. . 5.3. Resolução nº073/2019 de 14 de outubro de 20195.3. Resolução nº073/2019 de 14 de outubro de 2019.. Dispõe sobre a aprovação “ad
referendum” da ex nção de cursos de graduação Tecnologia em Agrimensura do Campus Inconfidentes e
Educação Profissional e Tecnológica dos campi Inconfidentes, Machado e Muzambinho. 5.45.4. Resolução. Resolução



nº074/2019 de 21 de outubro de 2019nº074/2019 de 21 de outubro de 2019.. Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” do Projeto de Apoio à
Incubadora de Empresas Mista – INCETEC – do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais – IFSULDEMINAS. . 5.5. Resolução nº075/2019 de 25 de outubro de 20195.5. Resolução nº075/2019 de 25 de outubro de 2019. Dispõe sobre a aprovação
“ad referendum” do Projeto de Apoio aos Espaços Makers dos Campi do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais – IFSULDEMINAS. . 5.6. 5.6. Resolução nº076/2019 de 21 de novembro de 2019.Resolução nº076/2019 de 21 de novembro de 2019.
Dispõe sobre a aprovação “ad referendum” da atualização do Projeto Pedagógico do Curso Superior Bacharelado
em Administração – Campus Passos.. Após a apresentação dos temas das resoluções “ad referendum”, o
presidente colocou em apreciação, sendo aprovada por todos. Próximo item de pauta tratou do Afastamento doAfastamento do
Reitor para Par cipação no 2020 World Federa on of Colleges of Polytechnics Congress.Reitor para Par cipação no 2020 World Federa on of Colleges of Polytechnics Congress.  Marcelo Bregagnoli
explicou que o Congresso da Federação Mundial de Faculdades e Ins tutos Politécnicos – WFCP será realizado,
em Donos a - San Sebas an, (Espanha). O IFSULDEMINAS foi convidado para compar lhar sua experiência em
organização de compe ções técnico-cien ficas em virtude de ser o idealizador e coordenador da Olimpíada
Brasileira de Agropecuária- OBAP. O presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Marcelo
Bregagnoli apresentou o próximo item de pauta, encaminhada pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação epauta, encaminhada pela Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação:Inovação: Polo Embrapii IFSULDEMINAS - Agroindústria do Café: prestação de contas dos anos anteriores e plano
de ação para 2020. Comentou que o Polo Embrapii foi uma grande conquista do IFSULDEMINAS e relembrou que
o Conselheiro Jorge Florêncio par cipou a vamente com o Carlos Paulino da Cooxupé, intermediando com o
Ministro na época e agradeceu o trabalho desenvolvido pelo Professor Leandro Paiva. Professor Leandro
apresentou a prestação de contas e o plano de Ação para 2020. Falou sobre a unidade EMBRAPII, sua
Estruturação e o Escopo de atuação: Agroindústria do Café, na Indústria de torra e moagem e além da Indústria
de máquinas e implementos. Apresentou a equipe de gestão do Polo que tem como sede o Campus Machado.
Apresentou o Relatório de atuação e plano de estruturação, projetos e eventos. Como apresentação dos
resultados à sociedade, as ações do Polo são publicadas no site ins tucional Os projetos e os produtos são
apresentados em palestras, feiras, exposições, coopera vas, workshops, visitas e palestras nos campi do
IFSULDEMINAS, Jornada Cien fica e Mostra Tecnológica, Programas na Rádio Educa va FM, com alcance
regional, IF na Praça – Machado. O projeto tem como resultado final o depósito da patente quando então, o
conhecimento, será divulgado à sociedade por intermédio do INPI (Ins tuto Nacional de Propriedade Intelectual).
O Plano de ação EMBRAPII: 31/12/2017 a 31/12/2020 – Indicadores de acompanhamento são publicados no site
da EMBRAPII e atualizados diariamente. Após a apresentação do Professor Leandro, Professor Marcelo colocou
em votação a aprovação da prestação de contas e o Plano de ação para 2020 e todos aprovaram. Professor
Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Professor Leandro e equipe pelo trabalho desenvolvido e salientou a
importância do apoio ao Polo EMBRAPII para o IFSULDEMINAS. Professou Marcelo Bregagnoli convidou o
Professor Luciano Pereira Carvalho que fez a apresentação das pautas encaminhadas pela Diretoria depautas encaminhadas pela Diretoria de
Desenvolvimento Ins tucional:Desenvolvimento Ins tucional: Atualização do Plano de Desenvolvimento Ins tucional e o Plano Tá co Reitoria.
Professor Luciano falou que o PDI está passando por atualizações a cada ano de acordo com as necessidades e
para manter como o retrato da Ins tuição. Lembrou ainda que o PDI é o documento mais importante da
ins tuição. Nas avaliações de curso ele é o principal documento que os avaliadores do Ministério da Educação
analisam, portanto é importante mantê-lo atualizado. Foram feitas atualizações pontuais, principalmente em
função dos indicadores que foram propostos em 2018 e modificações que aconteceram em 2019. O Conselheiro
Renan falou que na página 90, onde fala sobre a eficiência acadêmica na Nilo Peçanha, aparece Muzambinho
atualmente que a projeção para 2023 é a de ficar como está, o conselheiro perguntou se “não tem algo para
melhorar ou mudar”. Professor Renato falou que na época houve uma discussão com a Diretoria de
Desenvolvimento Educacional e como não exis a uma compreensão da Nilo Peçanha e optou-se por ser
conservador com aquilo que já estava estabelecido para o Campus Muzambinho para não gerar uma expecta va
frustrada. Luciano falou que o PDI passa por atualização e no decorrer do ano de 2020 o Campus Muzambinho
poderá fazer uma nova projeção. O Conselheiro falou também sobre o Campus Avançado Três Corações que
atualmente tem uma projeção de 60,2 e pretende baixar para 60 e ques onou sobre o item. Professor Francisco,
falou que a posição é bem parecida com a do Campus Muzambinho, onde se preferiu manter o percentual.
Marcelo Bregagnoli falou que a liberação orçamentária futuramente aconteça através do índice de eficiência
acadêmica ou seja, atrelado a indicadores. Marcelo Bregagnoli falou que isso já aconteceu na liberação das placas
fotovoltaicas onde levou-se em consideração o Índice de Eficiência Acadêmica. Professor Francisco ressaltou que,
com a adequação da carga horária, haverá uma possibilidade de alteração. O Presidente colocou em apreciação o
PDI, sendo aprovado com uma abstenção. Marcelo Bregagnoli passou para o próximo item, o Plano Tá co dapróximo item, o Plano Tá co da
Reitoria,Reitoria, segundo ele, atendendo uma exigência do Ministério da Educação. Comentou que as unidades terão o
seu Plano Tá co apresentado na próxima reunião do Conselho Superior. O Plano Tá co da Reitoria foi o primeiro
a ser elaborado, agradeceu a equipe de gestão que colaborou com o documento e perguntou se algum
conselheiro tem alguma dúvida com relação ao documento. Não havendo manifestação, colocou em apreciação,
sendo aprovado por todos. Próximo item tratou da Pauta encaminhada pelo Colegiado de Administração e Pauta encaminhada pelo Colegiado de Administração e
Planejamento Ins tucional (CAPI):Planejamento Ins tucional (CAPI): Norma va de Criação e Regulamentação das Comissões de Saúde, Qualidade
de Vida, Segurança e Prevenção de Riscos Ocupacionais do IFSULDEMINAS. Professor Marcelo Bregagnoli falou
que trata-se da junção de duas comissões em uma com a diminuição de 187 membros para 36 membros,
tornando-a mais eficiente, eficaz e efe va. O Conselheiro Rafael Mar ns Neves, disse que socializou o documento
com os Técnicos Administra vos do Campus Poços de Caldas, foram feitas algumas sugestões, inclusive que
fossem incorporadas alguns ar gos da Resolução 47/2016 que foram revogados e alteração de três ar gos.
Primeiro Tópico apontado pelo Conselheiro foi a conceituação da Qualidade de Vida no Trabalho que consta na



Resolução 047/2016. Marcelo Bregagnoli colocou em votação e todos concordaram com a inclusão do ar go. O
Conselheiro Rafael também sugeriu a inclusão dos princípios - “A Polí ca de Promoção à Saúde e Qualidade de
Vida no Trabalho no IFSULDEMINAS orienta-se pelos seguintes princípios: I- Valorização do ser humano como
protagonista do processo laboral, conduzindo a um ambiente de bem-estar e ao êxito ins tucional; II- Ambiente
seguro e com boas condições, que não coloque riscos à saúde dos trabalhadores; III- Promoção de um ambiente
laboral atento às demandas de saúde dos trabalhadores, a par r de uma compreensão do ser humano de forma
integral, além do seu ambiente de trabalho; IV- Valorização e reconhecimento das contribuições dos
trabalhadores no cumprimento da função social da ins tuição; V- Desenvolvimento e crescimento profissional,
pautados por critérios transparentes, justos e alinhados com a função social da Ins tuição; VI- Transparência na
comunicação dentro da comunidade ins tucional; VII Interação entre os trabalhadores e as unidades
administra vas; VIII- Realização profissional dos trabalhadores; IX- Aprimoramento permanente das relações
socio/profissionais proporcionando par cipação, respeito e cooperação; X- Organização do trabalho como fonte
de bem-estar, através do equilíbrio nas distribuições de responsabilidades; XI- Qualidade de Vida no Trabalho
como uma responsabilidade ins tucional con nua e tarefa de todos os trabalhadores.” Os itens citados estavam
na resolução de origem. Os conselheiros concordaram com a inclusão com 4 abstenções. Outro item citado pelo
conselheiro foi para que permaneça na resolução o ar go 5º da Resolução 047/2016 “Art. 5º - Os servidores
poderão usufruir e par cipar das ações dos projetos vinculados ao Programa de Promoção à Saúde e Qualidade
de Vida no Trabalho dentro de sua carga de trabalho semanal.” Professora Beatriz falou que, quando o
documento foi construído em 2016, não se levou em conta as 30 horas, falou ainda que “o Servidor que faz seis
horas, parando o trabalho para a vidade laboral, poderá comprometer o serviço”. A Conselheira Selma Gouvêa
de Barros ques onou se houve uma análise da Resolução 047/2016 e se a Gestão de Pessoas está envolvida no
Processo, por se tratar de qualidade de vida do servidor. O Conselheiro Jorge Florêncio sugeriu que “o servidor
par cipe em horário de trabalho desde que não colida com a a vidade mais importante e também o critério de
priorização das suas a vidades e a eventualidade do servidor par cipar fora do horário de trabalho.” A Servidora
e Conselheira Mônica falou que “há sim uma par cipação efe va da Gestão de Pessoas. Falou que a comissão
com muitos membros não estava funcionando a ideia foi enxugar e estar mais atento às ações.” Com relação a
colocação do Conselheiro Jorge Florêncio, a Servidora Mônica mencionou que “se o servidor ver interesse por
um determinado tema, ele vai buscar, mesmo fora do horário do trabalho”. Falou ainda que “as ações acontecem
em um único horário, e com as 30 horas, não tem como atender em dois períodos. E se ficar muito focado dentro
do horário de trabalho engessaria as ações e não atenderia os dois turnos.” O Conselheiro Rafael leu a sugestão
de seus pares do Campus Poços de Caldas: “os servidores poderão usufruir e par cipar das ações e projetos
vinculados a promoção à Saúde e Qualidade de Vida, dentro da sua carga horária de trabalho semanal, ou seja,
quando a comissão promover uma ação de qualidade de vida o servidor não precise estar fora do horário de
trabalho”. Após discussões o Presidente sugeriu que o documento volte para a CAGEP (Câmara de Gestão de
Pessoas) para atendimento das sugestões, passe novamente pelo CAPI (Colegiado de Administração e
Planejamento Ins tucional) e retorne para o Conselho Superior em uma próxima reunião. O Conselheiro Marcelo
solicitou que os servidores da base sejam consultados, falou ainda que desconhecia a Resolução 047/2016 que
está sendo revogada. Marcelo Bregagnoli mencionou que o documento passou pelas câmaras onde tem
representação de todos os Campi, Técnicos e docentes. O Conselheiro Rafael concordou com o encaminhado
proposto pelo Presidente e comentou que quando foi discu r a pauta do Consup com no Campus, a equipe de
qualidade de vida do Campus não sabia da discussão do documento, sinalizando um problema de diálogo. OO
Presidente, como encaminhamento, sugeriu o retorno da matéria para as câmaras para que sejam feitas asPresidente, como encaminhamento, sugeriu o retorno da matéria para as câmaras para que sejam feitas as
adequações e a divulgação com as partes envolvidas, sendo aprovado por todos.adequações e a divulgação com as partes envolvidas, sendo aprovado por todos. Marcelo Bregagnoli, passou para
a pauta da Auditoria Interna.pauta da Auditoria Interna. A Servidora Eufrásia apresentou a Proposta do planejamento das a vidades de
auditoria interna no âmbito do IFSULDEMINAS – PAINT/2020, com o Tema Governança e Gestão de Risco. “O
Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT é inicialmente uma proposta gerada a par r da iden ficação dos objetos
considerados com maior grau de risco, ou seja áreas, processos e/ou temas que sofrem maiores exposições as
ameaças que podem afetar os obje vos e as intenções do IFSULDEMINAS e desta forma serão vistos como
prioridades pela CGAI (Coordenadoria geral de Auditoria Interna).” O presidente colocou em votação, sendo
aprovada com duas abstenções. Os Conselheiros fizeram um intervalo para o almoço. Na segunda parte da
Reunião do Conselho Superior, o Presidente Professor Marcelo Bregagnoli deu início a cerimônia de
descerramento das placas das obras do Campus Muzambinho: Laboratório de Bovinocultura, Bloco Pedagógico da
área de Veterinária e o a reforma do Refeitório. Marcelo Bregagnoli parabenizou o Diretor Geral e sua equipe.
Professor Renato agradeceu ao Conselho pela oportunidade de fazer o descerramento e convidou a Diretora de
Ensino, Professora Aracele e a Diretora de Administração e Planejamento Zélia para par ciparem do
descerramento das placas. Agradeceu a gestão anterior e ao Professor Luiz Carlos que iniciou as obras citadas.
Com relação ao refeitório, Professor Renato comentou que nha anteriormente um atendimento de 160 pessoas
e hoje quase 500 pessoas poderão ser atendidas no refeitório, além da modernização da cozinha que permite que
a refeição seja ainda melhor. Falou ainda que o Prédio Pedagógico foi uma demanda do curso Medicina
Veterinária para melhor atender os alunos e o Free Stall (Laboratório de Bovinocultura Leiteira para atender as
questões de bem-estar animal). O Presidente passou para as pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino,pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino,
Pesquisa e ExtensãoPesquisa e Extensão e elogiou o trabalho do CEPE e informou que toda a documentação, inclusive as resoluções
“ad referendum” passam pela consulta nas câmaras. Professor Marcelo convidou a Professora Sindynara para
fazer a apresentação das pautas do CEPE. Aprovação dos Calendários Acadêmicos dos campi do IFSULDEMINAS.
Professor Luiz Flávio solicitou a alteração no calendário do Campus Inconfidentes e passou a palavra para o



Professor João Paulo. Professor João Paulo salientou que as alterações não afetam os dias le vos e sim as datas
das reuniões pedagógicas e administra vas que passariam das quartas-feiras para as sextas-feiras. A reunião dos
coordenadores de cursos passariam das quartas-feiras para quintas-feiras além da inclusão de dois eventos:
Semana das Licenciaturas (21 a 23 de setembro) e o IF de Portas Abertas (1º de Outubro). O Presidente colocou
em votação, sendo aprovada a alteração. O Conselheiro Carlos Alberto, comentou sobre o calendário de
Muzambinho. Solicitou que seja corrigida a data do dia 30/05/2020 (trata-se da 9ª Maratona Mineira de
Programação) e no dia 26/06/2020 (10ª Maratona Interna de Programação do IFSULDEMINAS). Segundo o
conselheiro, as datas citadas estão inver das no arquivo enviado ao Conselho. Professor Marcelo colocou em
votação o Calendário de Muzambinho com as alterações, sendo aprovada por todos. Professora Sindynara
solicitou a alteração no calendário de Poços de Caldas onde acontecerão a Jornada, Simpósio e Mostra
Tecnológica em 2020 de novembro para 21, 22 e 23 de outubro. Professor Marcelo colocou em votação a
alteração, sendo aprovado por todos. O Conselheiro Marcelo Rodrigo, solicitou que os calendários sejam
encaminhados com mais antecedência pois o período de marcação de férias acontece em outubro e solicitou que
o calendário seja aprovado na primeira semana de outubro. Professor Marcelo Bregagnoli falou que é possível
que o calendário nessa data passe pelo menos pelo CEPE e posteriormente pelo Conselho Superior. Solicitou a
Diretora de Ensino, Professora Márcia Machado e a Presidente do CEPE, Professora Sindynara que atendam a
solicitação do Conselheiro que o próximo calendário de 2021, antes de outubro de 2020 já tenha passado pelo
CEPE. O Presidente colocou em Votação os Calendários Acadêmicos de 2020, sendo aprovado por todos. No
próximo item de pauta, o Presidente passou a palavra para Professora Sindynara que apresentou o tema CriaçõesCriações
de Resoluções:de Resoluções: Regimento de organização do ensino em regime semestral nos cursos técnicos integrados;
Professora Sindynara falou que trata de “uma proposta em caráter experimental de oferta de cursos técnicos
integrados organizados em regime semestral. Inicialmente, serão dois cursos do Campus Inconfidentes e três
cursos do Campus Poços de Caldas. A proposta é permi r que as disciplinas sejam ofertadas em períodos
semestrais, oportunizando a realização de um número de menor de disciplinas no semestre. Além disso o
processo avalia vo traz inovações como avaliações subs tu vas que permi rão uma recuperação paralela mais
imediata. Nesse po de organização o estudante que não lograr êxito poderá ter oportunidade de refazer a
disciplina por meio da disciplina de dependência ou projeto de dependência. Essa proposta vai ao encontro de
ações que buscam a elevação da permanência dos nossos estudantes bem como a elevação do índice de
aprovação”. Rafael ques onou sobre a questão da transferência. Falou que no documento não consta nenhum
item referenciando e perguntou como vai funcionar. Professora Márcia comentou que na próxima norma que vai
passar pelo Conselho Superior sobre o Técnico Integrado, vai zelar desta questão e relatou que será um desafio
que a ins tuição terá que enfrentar, tanto do estudante que vem de uma proposta anual e vai cursar uma
proposta semestral, serão necessário fazer adequações, até mesmo internamente (quando se vai de um campus
para o outro). Falou que a Ins tuição está preparada para isso e que a norma do Integrado também versa sobre a
questão das transferências e com certeza serão objetos de estudo e zelo tanto da coordenação do curso quanto
da coordenação pedagógica. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos com uma abstenção.
Marcelo Bregagnoli elogiou o Campus Inconfidentes e Campus Poços de Caldas que serão piloto no regime
semestral nos cursos técnicos integrados. Próximo item de pauta: Regimento geral dos cursos de pós-graduaçãoRegimento geral dos cursos de pós-graduação
Stricto sensu;Stricto sensu; Professora Sindynara falou que a proposta é regulamentar os cursos de pós-graduação Stricto sensu
do IFSULDEMINAS como um todo, sempre respeitando os cursos em que o IFSULDEMINAS é apenas ins tuição
associada e não proponente. Este regimento trata de algumas norma zações que estão em conformidade com a
legislação. Foi apreciado pelos órgãos responsáveis e hoje pela apreciação dos conselheiros. O presidente colocou
em votação, sendo aprovado por todos. Próximo item tratou da Curricularização da Extensão; Professora
Sindynara falou que “em virtude do Plano Nacional de Educação, da Lei 13005/2014, é obrigatório a par r de
2022 a curricularização da extensão nos projetos pedagógicos dos cursos superiores em até 10% da carga horária
total. Assim a Proex (Pró-Reitoria de Extensão) organizou uma oficina para iniciar a discussão da implantação no
currículo da extensão. Foram analisadas as documentações de outras ins tuições e posteriormente criados
grupos de trabalhos para a construção do documento. O mesmo seguiu os trâmites de aprovação, sendo CAEX
(Câmara de Extensão), CEPE e agora para apreciação dos conselheiros. O presidente colocou em votação, sendo
aprovado por todos. Passando para o próximo item de pauta: Fundamentos, princípios e as diretrizes para as Fundamentos, princípios e as diretrizes para as
a vidades de Extensão.a vidades de Extensão. Professora Sindynara colocou que “a Proex possui várias a vidades e precisava
documentar as mesmas em um único documento traçando seus princípios e diretrizes. Após muito estudo, foi
elaborado uma minuta, que servirá como um balizador de todas as ações de extensão dentro do IFSULDEMINAS.
Teve o atendimento das diretrizes da Polí ca Nacional da Extensão (2012) a Resolução 07/2018 (diretrizes para a
extensão na educação superior brasileira) e do Forproex. O mesmo passou pela apreciação dos órgãos
competentes e agora chegou para apreciação dos conselheiros.” O presidente colocou em votação, sendo
aprovado por todos. Próximo item: Reformulações de Resoluções;Reformulações de Resoluções; Resolução 28/2013 – Normas Acadêmicas dos
Cursos Integrados da Educação Técnica Profissional de Nível Médio; Professora Sindynara falou que as normas
dos cursos técnicos integrados foram alteradas a fim de atualização e estabelecimento de estratégias inovadoras
para esse po de oferta. As principais inovações são: os projetos integradores, prá ca profissional, oferta de
projeto de dependência. As alterações dessas normas visam também a elevação da permanência dos estudantes
bem como a elevação do índice de aprovação. O Conselheiro, Professor Carlos Alberto, falou que precisa fazer
uma correção textual quanto a numeração de itens. O segundo ponto apontado pelo conselheiro foi a questão da
cerimônia de cer ficação Técnica não ser mais obrigatória para os alunos de cursos integrados pois no Capítulo
onze onde trata-se dos diplomas de cer ficação não consta nada sobre essa obrigatoriedade. Outra questão



apontada pelo conselheiro foi o uso do termo “diplomação” no ar go 52 e 53 e o termo “cer ficação” no
parágrafo único e também no ar go 11, o conselheiro ques ona se é correto usar os termos diferentemente.
Respondendo a pergunta do Conselheiro, a Professora Márcia comentou sobre a Resolução das Normas
Regimentais para as Cerimônias de Colação de Grau e Cer ficação. Informou que a Colação de Grau é a
Cerimônia para os cursos Superiores e para os Cursos Técnicos a cerimônia passa a se chamar Cer ficação
Técnica. Explicou ainda que a Cerimônia de Cer ficação Técnica é obrigatória no qual o estudante deve assinar
uma ata, caso não possa par cipar o estudante deve agendar junto ao Gabinete do Diretor uma nova data. O
Presidente colocou o documento em votação, sendo aprovado por todos. Professor Marcelo elogiou o apoio
técnico das Câmaras e agradeceu pelos trabalhos realizados.  Sobre a alteração da Resolução 6Resolução 699/2010 –/2010 –
Regimento Interno da Câmara de Extensão;Regimento Interno da Câmara de Extensão;  Professora Sindynara disse que a Proex já possui o regimento interno
da câmara de extensão entretanto o mesmo não nha sido atualizado desde 2010. As atualizações foram no
sen do de oficializar todos os representantes dos Campi, foi implementado o Grupo de Estudos Avançados em
Pesquisa e Extensão dos Campi avançados e algumas inclusões quanto a competência da Câmara. Houve ampla
discussão sendo respeitados os trâmites e agora o documento veio para a apreciação dos conselheiros. Marcelo
Bregagnoli colocou em Votação, sendo aprovada por todos. Próximo item tratou da alteração da Resoluçãoalteração da Resolução
71/2010 71/2010 – Norma zação dos cursos de formação inicial e con nuada; Professora Sindynara falou que a Proex já
possuía desde 2010 as normas para os cursos FIC, mas devido a diversas atualizações legais e ins tucionais,
houve a necessidade de atualização da mesma – inclusive para atender diversas d emandas dos Campi. Foi
acrescentado fluxograma tanto do FIC com fomento quanto do voluntário bem como as formas de seleção dos
instrutores, seleção de alunos entre outras atualizações. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. Próximo item tratou da alteração da Resolução 77/2010 alteração da Resolução 77/2010 – Norma zação de estágio dos cursos de
Licenciatura;Professora Sindynara comentou a Resolução existe desde o ano de 2010,  houve a necessidade de
atualização e reformulação da norma zação de estágio dos cursos de licenciatura, deixando-a mais adequada
voltada para uma polí ca de estágio fortalecida. Passou por todos os trâmites e agora chega para a apreciação do
Consup. O Conselheiro Professor Carlos Alberto sugeriu “no ar go 12 detalhar um pouco mais a questão da
educação básica e após dois pontos, trazendo a “Educação Infan l, Educação Fundamental anos iniciais,
Magistério do Ensino Médio na modalidade Jovens e adultos e na Gestão Escolar.”  A segunda questão apontada
pelo conselheiro, seria na seção 4 da avaliação de estágio no item dois re rar o termo “pasta de estágio”
subs tuindo por “documentos comprobatórios”. O Presidente colocou o documento com as ressalvas em
votação, sendo aprovada por todos.Próximo item: Alteração da Resolução 5Resolução 599/2010 –/2010 –Norma zação de estágios
para os cursos Técnicos e Superiores. Professora Sindynara falou que as normas foram publicadas em 2010, e foi
verificada a necessidade de algumas alterações (re rados alguns ar gos e outros foram acrescentados)
respeitando sempre a legislação vigente. “Foram colocadas algumas a vidades dentro e fora do Campus. A
norma foi bem amarrada à Lei 11.788/2008 que rege o estágio no Brasil. Algumas a vidades foram colocadas
sendo embasadas em regimentos, por exemplo: estágios em sí os para cursos da área de agrárias, home office
para cursos voltadas para informá ca entre outros. Algumas ações foram acrescentadas como por exemplo:
avaliação dos estágios que passa ter uma orientação inicial, direta (sendo a distância) e uma avaliação final. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Marcelo Bregagnoli. O próximo item tratou da
Criações de Cursos e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs)Criações de Cursos e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs)  . A apreciação foi feita por bloco e por campus
sendo: Campus Inconfidentes Técnico em Administração subsequente EaD; Técnico em Informá ca subsequente
EaD; Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio. O Presidente colocou em votação, sendo aprovadoem votação, sendo aprovado
com uma abstenção. Próximo item tratou da criação dos cursos e aprovação de PPCs do Campus Poços de Caldascom uma abstenção. Próximo item tratou da criação dos cursos e aprovação de PPCs do Campus Poços de Caldas
Especialização em Ciência da Natureza e Matemá ca; Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. OEspecialização em Ciência da Natureza e Matemá ca; Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Proposta do Campus Pouso Alegre: Técnico emPresidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Proposta do Campus Pouso Alegre: Técnico em
Logís ca concomitante EaD; Técnico em Logís ca subsequente EaD; TécnicoLogís ca concomitante EaD; Técnico em Logís ca subsequente EaD; Técnico  em Qualidade subsequente EaD. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. A proposta do Campus Avançado Três Corações:
Técnico em Comércio concomitante EaD; Técnico em Comércio subsequente EaD;Técnico em Mecânica
subsequente EaD. Marcelo Bregagnoli colocou em votação, sendo aprovado por todos. Professor Marcelo
agradeceu e elogiou o trabalho dos campi: Inconfidentes, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações e disse
que a proposta vem engrandecer ainda mais a Ins tuição. Passando para o item de pauta que tratou das
Reformulações de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs),Reformulações de Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), Professor Marcelo comentou que foi um trabalho
árduo, coordenado pela Pró-Reitoria de Ensino. Elogiou o trabalho realizado pelos Diretores de Ensino,
Coordenadores de Cursos, Nde (Núcleo Docente Estruturante) e os colegiados. Os cursos foram colocados para a
provação em lote por campi sendo: Campus Inconfidentes Engenharia Agronômica; Engenharia Ambiental;
Engenharia de Agrimensura e Cartográfica; Engenharia de Alimentos; Licenciatura em Matemá ca; Licenciatura
em Pedagogia; Técnico em Agrimensura Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Agropecuária Integrado ao
Ensino Médio; Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino
Médio. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todo s. Campus Muzambinho Bacharelado em
Ciência da Computação; Técnico em Informá ca subsequente EaD; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino
Médio; Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio;
Técnico em Agropecuária subsequente; Técnico em Enfermagem Subsequente. O Conselheiro, Professor Carlos
Alberto solicitou correção nos PPCs dos Cursos: Bacharelado em Ciência da Computação, Técnico Agropecuária
Integrado ao Ensino Médio sugeriu para que, em períodos não le vos, a carga horária de estagio seja 8 horas e
não 6 horas e fez a leitura do parágrafo que ficou da seguinte forma: “Durante o período le vo, a carga horária
de estágio será de até no máximo seis horas diárias e trinta horas semanais. No caso de estudantes do Ensino



Superior da Educação Profissional de Nível Médio de Ensino Regular, o estagio rela vo a cursos que alternam
teoria e prá ca, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40
horas semanais.” O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos com as alterações solicitadas.
Campus Pouso Alegre: Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Edificações subsequente;
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio;
Técnico em Qualidade concomitante EaD. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Campus
Poços de Caldas: Licenciatura em Geografia; Técnico em Administração subsequente; Técnico em Informá ca
Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Eletroeletrônica Integrado ao Ensino Médio; Engenharia da Computação;
Licenciatura em Ciências Biológicas. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Campus
Avançado Três Corações: Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Comércio
subsequente; Técnico em Mecânica concomitante EaD; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio;
Técnico em Logís ca subsequente; Técnico em Mecânica Integrado ao Ensino Médio. O Presidente colocou em
votação, sendo aprovado por todos. Campus Machado Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio;
Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio; Técnico
em Agropecuária Subsequente; Técnico em Enfermagem Subsequente. O Conselheiro Professor Pedro solicitou
que deixe registrado na ata que no Curso Técnico em Enfermagem está como vice coordenador o Professor
Juliano e solicitou a re rada do nome dele já que não vai efe var a ida dele para o Campus Machado. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos com uma abstenção. O Presidente perguntou ao
Conselheiro Marcelo Rodrigo se ele queria jus ficar a sua abstenção. O Conselheiro disse que é a favor da
alteração dos PPCs , somente o de Enfermagem não concorda por alegar que não constava na pauta
encaminhada a ele. Professora Márcia entregou ao Presidente a pauta impressa no qual consta o curso de
Enfermagem. O Presidente falou que a pauta é online e se pron ficou a esclarecer o que poderia ter acontecido.
Professora Márcia Machado explicou que o PPC foi acrescentado à pauta posteriormente, mas a tempo de ser
encaminhada aos conselheiros e provavelmente o conselheiro estava com o arquivo desatualizado. Campus
Passos Técnico em Informá ca Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino
Médio; Técnico em Produção e Moda Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Enfermagem subsequente;
Bacharelado em Ciência da Computação; Tecnologia em Produção Publicitária; Especialização em Mídias e
Educação; Especialização em Desenvolvimento Web. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. Professor Marcelo Bregagnoli agradeceu aos Diretores de Ensino, Coordenadores de Cursos, a Pró-Reitoria
de Ensino e a toda equipe que se empenhou nas análises dos PPCs e ressaltou o “espírito de rede, rede
IFSULDEMINAS” completou. Passando para os expedientes, Professor Marcelo Bregagnoli falou sobre a proposta
dos Cursos de Pós-Graduação com a Polícia Militar de Minas Gerais que ainda passará pela CAPEPI (Câmara de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação) e CEPE e provavelmente e jus ficando a aprovação poderá acontecer
através de um “ad referendum”, respeitando os trâmites. Tendo encerrada a pauta da reunião, o presidente,
Professor Marcelo Bregagnoli, agradeceu ao Campus Muzambinho e ao diretor-geral Professor Renato pela
hospitalidade e a todos pela presença e par cipação na reunião do Conselho Superior e declarou encerrada a
reunião às quinze horas e trinta e sete 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. Muzambinho, dezoito
de dezembro de 2019.
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