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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 

Rua Ciomara Amaral de Paula, 167 — Bairro Medicina — 37550-000 - Pouso Alegre/MG 

Fone: (0XX35) 3449-6159/E-mail: reitoria(Difsuldeminas.edu.br 

Ata da Primeira Reunião do Conselho Superior do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sul de Minas Gerais realizada em 26 de janeiro de 2010. 

Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, 
na sala de Informática do Campus Inconfidentes, sob a Presidência do Magnífico Reitor 
Rômulo Eduardo Bernardes da Silva, realizou-se a primeira reunião do Conselho Superior, 

estando presentes os senhores conselheiros: Mauro Alberti Filho e Marcelo Leite - 
Representantes Titulares dos Servidores Docentes; Juliano Antonio de Freitas e Claudio 

Baquião Filho — Representantes Titulares do Corpo Discente; Wanderley Fajardo Pereira e 
Antônio Carlos Guida — Representantes Titulares dos Servidores Técnicos Administrativos; 

Marco Antônio Ferreira — Representante Titular dos Egressos; Antonio Carlos Anderson € 
Claudinei Honório da Silva — Representantes Titulares das Entidades Patronais; José 
Olimpio da Silva - Representante Titular das Entidades dos Trabalhadores; Luiz Carlos 
Machado Rodrigues e Walner José Mendes — Representantes Titulares dos Diretores 

Gerais dos Campi. Michael Diego Rozendo — Representante Suplente dos Egressos, 
representando Dilma Alfredo Teodoro —Titular ausente; Vanessa Alves — Representante 

Suplente das Entidades dos Trabalhadores, representando Elizandra Cristina Lima Mezetti — 
Titular ausente; Denner Dias Casagrande — Representante Suplente do Setor Público, 
representando Liliane Bueno de Souza —Titular ausente. Não compareceram: Flávio Umberto 

Schmidt — Representante Titular do Setor Público; Mário Sérgio Costa Vieira (Titular) e 

Marcelo Machado Feres (Suplente) —- Representantes SETEC/MEC. Excepcionalmente o 
presidente convidou para esta primeira reunião: Paulo Roberto Ceccon- Representante 
Suplente dos Diretores Gerais dos Campi; Raul Ferreira Bártholo - Representante Suplente 

dos Egressos; o Chefe de Gabinete, Carlos Esaú dos Santos; Os Pró-reitores: Alexandre 
Fonseca D' Andréa; Sérgio Pedini; Elaine Maria Ferreira Gomes dos Santos e Renato 
Ferreira de Oliveira, o Diretor de Pesquisa e inovação, Professor Bruno Senna Correa; a 
Auditora Interna, Ana Lúcia Silvestre e as secretárias: Regiane Cristina Magalhães e 
Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo. Após verificada a existência de quorum com a 
presença de 16 dos 18 membros do Conselho Superior o Senhor Presidente cumprimentou a 
todos e declarou aberta a sessão, iniciando a reunião com a leitura da pauta do dia, que 

constou do seguinte: 01- Nomeação do Secretário do Conselho; 02 - Aprovação sigla do 
Instituto IFSULDEMINAS; 03 - Criação de uma Comissão para elaboração do Regimento 

Interno do Conselho Superior; 04 - Aprovação do Regimento Geral; 05 - Homologação dos 

atos “Ad Referendum” do Reitor; 06 - Convênios Internacionais; 07 - Aprovação dos Novos 
Cursos; 08 - Novos Campi; 09 - Eleições dos Dirigentes Federais; 10 - Data próxima reunião 
extraordinária. O Presidente, seguindo a pauta falou da necessidade de que seja nomeado um 
secretário para o presente mandato do Conselho Superior e solicitou que dentre os presentes 

alguém se manifestasse para exercer o cargo. Entre os membros, foi indicado o Conselheiro 
Wanderley Fajardo Pereira, representante dos servidores técnicos administrativos, cuja 
indicação foi aprovada por unanimidade, o mesmo solicitou uma secretária para auxiliá-lo 
durante as reuniões, ao que foi indicada a secretária Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo
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para a função de auxiliar. Dando prosseguimento a pauta o presidente explicou a importância 

de se ter uma sigla, e solicitou ao chefe de gabinete e responsável pela comunicação do 
Instituto, Sr. Carlos Esaú, que apresentasse as sugestões, fazendo uso da palavra o Sr Carlos 

Esaú propôs a sigla IFSULDEMINAS e justificou a proposta, a qual foi colocada em votação 
e foi aprovada por todos os membros. Em seguida, quebrando o protocolo o presidente 

solicitou que todos os presentes se apresentassem, e aproveitou a oportunidade para agradecer 

em nome deste Conselho Superior ao antigo Conselho de Muzambinho, que exerceu a função 
de órgão máximo do Instituto Federal no período de transição das Escolas Agrotécnicas para 
Instituto Federal. Após, o membro suplente Raul Ferreira Bártholo pediu ao presidente 
direito de voz nas reuniões, ao que foi esclarecido pelo presidente que o suplente é convidado 
a vir às reuniões quando da impossibilidade de participação do membro titular, portanto tendo 
direito apenas nestas ocasiões. Dando prosseguimento o presidente deste Conselho falou da 
necessidade de elaboração de um Regimento interno para o Conselho Superior, e solicitou que 
fosse criada uma comissão para estudos e elaboração da minuta do regimento deste Conselho, 

o Conselheiro Mauro Alberti Filho solicitou a palavra e pediu para que se verificasse o perfil 
destes membros, de forma que assumam esta comissão membros com conhecimento na 
elaboração deste tipo de documento, o presidente esclareceu que será elaborado com o auxílio 
da procuradoria jurídica do Instituto, e que a reitoria se colocará à disposição para auxiliar na 

sua elaboração e no processo de discussão do mesmo. Assim, solicitou aos presentes que 

tivessem interesse, que se manifestassem para composição da comissão, momento em que O 
membro suplente Raul Ferreira Bártholo manifestou interesse, o secretário pediu a palavra € 
solicitou ao Sr. Raul que consultasse o membro titular para que o mesmo assumisse a 
comissão, e ainda sugeriu que a comissão seja composta por membros titulares, entendimento 
reforçado pelos demais membros do Conselho. Neste momento o presidente esclareceu o 
papel desta comissão, que a princípio seria o de recolher sugestões e apresentar a minuta para 
discussão junto ao Conselho, ou seja, aos membros titulares, e que tal proposta deveria ser 

discutida em reuniões específicas para posterior apreciação aprovação deste Conselho. Dando 
prosseguimento, o presidente colocou em votação as seguintes propostas: primeiro, que o 

representante deveria ser membro titular, obtendo 12 votos à favor e 4 votos contra, segundo, 

que a comissão seria composta por um representante de cada campi, proposta aprovada por 
unanimidade. Em seguida, após discutirem entre si, os membros indicaram a seguinte 

composição para a comissão: Marco Antônio Ferreira, representante do Campus 
Muzambinho, Wanderley Fajardo Pereira representante do Campus Machado e Mauro 
Alberti Filho, representante do Campus Inconfidentes. Em seguida dando prosseguimento a 

pauta, foi passada a palavra a Pró-reitora Elaine Maria Ferreira Gomes dos Santos para 

apresentação do Regimento Geral do Instituto, momento em que o Presidente do Conselho 
esclareceu que a minuta do Regimento foi amplamente discutida na reitoria e nos campi por 

toda a comunidade acadêmica. O Conselheiro Wanderlei Fajardo Pereira sugeriu que fosse 

esclarecido por tópicos, principalmente no que tange ao papel de cada Conselho, sendo 
passada a palavra a pró-reitora para os esclarecimentos. O presidente franqueou a palavra aos 
membros para questionamentos e sugestões, oportunidade em que o Sr. Wanderley Fajardo 

Pereira comentou que o regimento é bastante amplo e contempla todos os atos do 
IFSULDEMINAS, e sugeriu que caso haja alguma sugestão de alteração, a mesma seja 
enviada ao presidente e colocada em votação na próxima reunião, Dando prosseguimento o 

presidente colocou em votação a aprovação do Regimento Geral do Instituto Federal do Sul 
de Minas conforme proposto, e o mesmo foi aprovado por unanimidade. O Presidente 
parabenizou a pró-reitora pelo trabalho e aos diretores gerais pelo apoio junto aos campi no 
processo de discussão e elaboração do regimento. Dando prosseguimento, o presidente passou 

a palavra ao pró-reitor de administração e planejamento, Alexandre Fonseca D' Andréa, para 
explanar sobre os atos aprovados ad referendum para homologação deste Conselho. O pró- 

reitor iniciou sua explanação falando da importância dos Institutos e do papel institucional 
junto à comunidade, dando continuidade, fez a leitura da Lei de criação dos Institutos, do



91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

artigo que se trata das suas finalidades. Em seguida, detalhou todos os atos aprovados ad 
referendum, sendo eles: Primeiro ato ad referendum — Aprovação e publicação do Estatuto do 
IFSULDEMINAS, conforme determina a legislação vigente, esclarecendo que o mesmo foi 

amplamente discutido em todos os segmentos da reitoria e campus do IFSULDEMINAS, 

sendo este ato aprovado por unanimidade. Segundo ato ad referendum — criação e extinção de 
funções gratificadas do campus Machado conforme solicitação de seu diretor geral Professor 

Walner José Mendes, visando o melhor funcionamento do campus nas suas atividades 
finalísticas, sendo este ato aprovado por unanimidade. Terceiro ato ad referendum — 
alterações na estrutura organizacional do campus Inconfidentes, conforme solicitação do seu 
diretor geral Professor Paulo Roberto Ceccon, visando o melhor funcionamento do campus, 

sendo este ato aprovado por unanimidade. Quarto ato ad referendum — autorização 

afastamento do país do Magnífico Reitor, Professor Rômulo Eduardo Bernardes da Silva, para 
firmar parceria de cooperação internacional entre o IFSULDEMINAS e a Universidade de 
Ohio, (EUA). Sendo o ato de autorização de afastamento aprovado por unanimidade. Quinto 
ato ad referendum — Assinatura da Carta de Entendimento e Cooperação Internacional (Letter 

of International Cooperation and Understanding) entre o IF SULDEMINAS e a Universidade 
de Ohio (Ohio Northern University), neste momento o presidente fez uso da palavra 
esclarecendo a importância desta cooperação, uma vez que a Ohio Northern University possui 
excelência na área de ciências, incluindo um centro de excelência em ciências naturais, 

excelência em robótica e áreas de humanas e esta cooperação interinstitucional possibilitará 
um avanço na qualidade dos serviços prestados pelo IFSULDEMINAS, esclareceu ainda que 
tem o objetivo de promover ações de consolidação para uma Programa de Cooperação 
interinstitucional, visando o intercâmbio e a transferência de tecnologia entre o 

IFSULDEMINAS e a Univesidade de Ohio, situada na cidade de Village of Ada, Estado de 

Ohio, Estados Unidos da América, com ônus para este Instituto, sendo este ato aprovado por 

unanimidade. Sexto ato ad refetendum - Aprovação de funcionamento e implantação de 
cursos superiores no IFSULDEMINAS, sendo eles: a) Campus Inconfidentes: Curso de 
Formação Pedagógica; b) Campus Machado: Curso de Licenciatura Plena em Computação, 
Curso de Licenciatura em Biologia; c) Campus Muzambinho: Curso de Licenciatura em 
Biologia, Curso de Bacharel em Ciências da Computação; sendo este ato aprovado por 
unanimidade. Sétimo ato ad referendum — Autorização de afastamento do país do Magnífico 
Reitor, professor Rômulo Eduardo Bernardes da Silva, para participar da reunião 

Panamericana de Educação, realizada no Congreso de La H Nacion Argentina, na cidade de 
Buenos Aires, a convite do Parlamento Latino Americano, com ônus para O 
IFSULDEMINAS, neste momento o presidente fez uso da palavra e explicou a importância e 
o papel do Parlatino, e a relevância da participação IFSULDEMINAS neste evento, 
esclarecendo que o IFSULDEMINAS foi o primeiro participante da rede federal de educação 
nesta reunião, sendo este ato aprovado por unanimidade. Oitavo Ato ad referendum - 

Autorização de afastamento do país do Magnífico Reitor Rômulo Eduardo Bernardes da 
Silva, para capacitação e assuntos relacionados ao Convênio de Cooperação Internacional 

entre o IFSULDEMINAS e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com 
sede em Vila Real, Portugal, com ônus para o Instituto, sendo este ato aprovado por 

unanimidade. Nono Ato ad referendum — Assinatura de Convênio de Cooperação 
Internacional entre o IFSULDEMINAS e a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro - 

UTAD, o presidente fez uso da palavra para esclarecimentos a respeito do convênio que 
possibilitará o intercâmbio de alunos, professores, técnicos administrativos, a troca de 

tecnologias, e que está sendo enviado ao Ministro da Educação visando a ampliação para a 
participação dos Institutos da Rede Federal, acrescentou que todas as ações de cooperação 

técnica nacional e internacional estão em consonância com o termo de acordo de metas que 

será assinado entre os Institutos e a SETEC, em metas quantitativas e com as finalidades e 
objetivos do IFSULDEMINAS. Esclareceu ainda que o Magnífico Reitor da Universidade 
Trás-os-Montes e Alto Douro — UTAD apresentará o programa, a convite da Reitoria do



143 | IFSULDEMINAS, a todos os Institutos da Rede Federal. Dando continuidade sobre o tema, o 

144 — presidente do conselho esclareceu que é um programa inovador, que no primeiro momento 
145 consistia em possibilitar a todos os diretores da rede a capacitação (mestrado e doutorado) na 
146 Europa. No entanto, a CAPES entendeu ser de sua atribuição, e não do IFSULDEMINAS, e 
147 | foi gerado um mal estar político naquele momento. Foi solicitada uma ampliação com a 
148 | proposta de troca de tecnologia, intercâmbio de professores e alunos. O presidente do CONIF 
149 "manifestou o interesse em ampliar a oferta a outros integrantes da rede. Foi solicitada e 

150 aprovada uma emenda parlamentar específica para a capacitação dos membros da Reitoria do 

151 IFSULDEMINAS. Assim, foi efetuado um aditivo ao convênio para ampliar aos servidores 
152 técnico administrativos e docentes, ampliando para outros países da Europa. O presente 
153 convênio consiste em receber em nossos campi professores e alunos destas instituições 

154 internacionais, oferecendo alojamento e hospedagem para os mesmos, e o mesmo acontecerá 

155 com os professores, técnicos administrativos e alunos das nossas instituições, desta maneira, 
156 somente as despesas com passagem aérea e locomoção deverão ser custeados pelo Instituto 
157 Federal. Alunos, servidores técnicos administrativos e professores deverão sair com ônus 
158 para IFSULDEMINAS para capacitação nestas instituições internacionais. Informou ainda 

159 que está na pauta do CONIF a apresentação deste programa ao MEC para que se estenda aos 

160 outros Institutos Federais por meio de aditivo ao convênio firmado com o IFSULDEMINAS, 
161 com recursos gerenciados pela FAET — Fundação de Apoio ao Ensino Tecnológico, com sede 

162 em Muzambinho, que já possui convênio com a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro - 

163 UTAD. Este ato foi aprovado por unanimidade entre os presentes. Colocou em votação para 
164 que com o mesmo recurso seja aprovada a participação dos três diretores dos campi, para 
165 capacitação através do convênio com a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD, 

166 esclarecendo que o mesmo é na área de Gestão Pública. Sendo aprovado por unanimidade 

167 entre os membros presentes. Em seguida o presidente convidou o pró-reitor Alexandre 

168 Fonseca D' Andréa para explanar sobre os convênios internacionais, dando início o professor 
169 fez a leitura de uma matéria que consta no endereço eletrônico do MEC sobre intercâmbio de 

170 | alunos com a França. Destacou a consolidação dos Institutos Federais como um grande pólo 
171 | de transferência de tecnologia. Passou a palavra ao professor Bruno Senna Correa, Diretor 
172 de Pesquisa e Inovação, para apresentar os processos de cooperação nacionais e 

173 internacionais, constando desta apresentação uma síntese dos convênios, instituição e 
174 objetivos, esclarecendo que todas as ações têm estreito vínculo com as metas do 
175 IFSULDEMINAS. O Presidente esclareceu que estas ações estão sendo revertidas em 

176 benefício para toda a comunidade acadêmica do IFSULDEMINAS e também as comunidades 
177 | dos municípios pertencentes a região de ação do Instituto, ou seja, oportunizam a capacitação, 

178 o desenvolvimento, trabalho e geração de emprego e renda, consolidando a importância do 

179 | IFSULDEMINAS no desenvolvimento regional. Dando prosseguimento o presidente passou a 
180 | palavra ao pró-reitor Sérgio Pedini para explanar sobre os novos cursos do Instituto. O pró- 
181 | reitor solicitou aos membros que fizessem uma leitura no Regimento anteriormente aprovado, 
182 artigo 106, que trata Dos Currículos, esclarecendo que cabe ao Conselho Superior determinar 

183 as normas de criação dos novos cursos, em seguida fez a leitura do artigo 73, competências da 

184 - pró-reitoria de Ensino, artigo 28 e 30, seção VII, do Colegiado Acadêmico do Campus, do 

185 artigo 21, CEPE - Colegiado de Ensino, pesquisa e Extensão, esclarecendo assim quais são as 
186 atribuições em cada instância organizacional conforme a estrutura do regimento geral do 

187 — Instituto, esclarecendo que o CEPE é um órgão de assessoramento ao Conselho. Depois de 

188 esclarecidas as competências, falou sobre a criação do Curso de Agronomia nos campi 
189 Machado e Muzambinho, com duração de 5 e 4 anos respectivamente, ambos com as 

190  periodicidades amparadas legalmente, esclareceu que no momento de criação destes cursos 

191 foi respeitada a autonomia de cada campus quanto a decisão sobre a sua periodicidade, e que 
192 esta análise, a partir da aprovação do regimento geral será de competência do CEPE- 

193 Colegiado de Ensino Pesquisa e Extensão e submetida a aprovação do Conselho Superior. Em 
194 seguida, passou a palavra ao diretor do campus de Muzambinho que esclareceu e justificou a 

— Ei a,



19s duração de 4 anos para o curso naquele campus, explicando que após estudos e discussões 
196 junto a sua equipe pedagógica adequaram a grade curricular e concluíram que este período 
197 — seria O suficiente para a conclusão do curso. O pró-reitor Sérgio Pedini franqueou a palavra 
198 | aos presentes para questionamentos, quando foi indagado sobre o aproveitamento de um 
199 aluno que tenha iniciado o curso em um campus para conclusão em outro considerando prazos 
200 de duração diferenciados, foi esclarecido que deverá ocorrer uma adequação nas disciplinas 
201 | cursadas pelo aluno para equiparação da grade curricular. O presidente colocou em votação a 
202 aprovação do Curso de Agronomia no Campus Machado e no campus Muzambinho, sendo 
203 aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento o pró-reitor de Ensino passou a falar 

204 sobre a criação do curso Tecnólogo em Redes de Computadores no Campus Inconfidentes. O 

205 presidente colocou em votação a aprovação do curso de Tecnólogo em Redes de 

206 Computadores, que também foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade foi relatado 
207 — sobre o curso de Educação Física no Campus Muzambinho, processo de recente negociação, 
208 sendo trazido para apreciação deste conselho pela importância da aprovação e a sua relevância 
209 para o IFSULDEMINAS, o presidente do Conselho esclareceu que é um curso tradicional 
210 | com 38 anos em Muzambinho, sendo a escola Superior de Educação Física de Muzambinho a 
211 quarta no país, considerada a oferta deste Curso para o IFSULDEMINAS um presente. 
212 Esclareceu ainda, que o espaço físico da Fundação (patrimônio) será doado para o 
213 IFSULDEMINAS, patrimônio avaliado em 10 milhões de reais, no entanto esta questão 
214 - relativa ao patrimônio está pendente de regularização, uma vez que a Fundação que oferece o 
215 curso atualmente tem um passivo de 1,2 milhões reais, não podendo, por esta razão, transferir 
216 para a União o patrimônio que garantiria o pagamento deste passivo. Foi solicitada pela 
217 | promotoria pública que parte deste patrimônio seja doado ao IFSULDEMINAS e a outra parte 

218 seja destinado ao pagamento do passivo, e que esta doação deveria ser aprovada em 

219 assembléia pelo Conselho da Fundação. Reunião ocorrida na semana passada. Esclareceu que 
220 concluída a negociação desta forma, o compromisso de pagar todos os passivos será de 
221 responsabilidade da Fundação. No entanto, como segunda proposição, a promotoria pública 
222 sugeriu um auxílio do Instituto no pagamento do passivo como contrapartida ao recebimento 
223 do patrimônio avaliado em 10 milhões. O Reitor em reunião manifestou o interesse da 

224 contrapartida, para tanto, caso haja mecanismo de pagamento deste passivo, o recurso será 

225 liberado pela SETEC. Esclareceu ainda que nenhum professor poderá ser aproveitado, e 
226 haverá a abertura de concurso público para estes cargos, e que os alunos que já estão 
227 matriculados na Fundação passarão para o quadro do Instituto Federal. Caso tal situação não 
228 seja regularizada, sugeriu a aprovação do curso, com a contratação de professores da área por 

229 meio de concurso público, e a abertura de vestibular para o próximo semestre, viabilizando 

230 assim a oferta do curso de Educação Física no IFSULDEMINAS. Colocou então em votação 
231 a criação da unidade de Educação Física e do Curso de Educação Física no Campus 
232 Muzambinho. Foi esclarecido pelo presidente que em Muzambinho serão ofertados os cursos 

233 de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física, e para as turmas atualmente matriculadas 
234 na Fundação, o corpo docente já existente será mantido pela Prefeitura Municipal. O 

235 Presidente colocou em votação aprovação do Curso de Educação Física, Bacharelado e 

236 Licenciatura no Campus Muzambinho com a possibilidade de se disponibilizar servidores 
237 | neste campus, sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento a pauta o presidente 
238 falou sobre a abertura de novos campi, um em Poços de Caldas e outro em Pouso Alegre. Em 
239 Pouso Alegre o processo de abertura seguirá concomitantemente a instalação de uma unidade 
240 do Campus Inconfidentes para oferta do curso de técnico em agropecuária. Em Poços de 

241 Caldas o pólo de rede será em parceria com o Campus Machado, oferecendo já em 2010 os 
242 cursos de Eletrotécnica e o curso de Meio Ambiente. Solicitou ao pró-reitor Sérgio Pedini 

243 que esclarecesse sobre a criação do campus em Pouso Alegre, onde foram esclarecidas as 
244 — ações para consolidação desta meta, sendo a doação (em fase de negociação) de um terreno 

245 por uma família de Pouso Alegre, localizado próximo ao presídio, cujo recurso para 
246 construção está sendo negociado em Brasília; e a negociação no Bairro do Algodão para a



247 

248 

249 

250 

251 

252 

293 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

2n 

212 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

criação de um pólo de rede do Campus Inconfidentes, que irá ofertar o curso de técnico em 
agricultura com ênfase em morango, Esclareceu que a Unidade do Algodão se transformaria 
em uma extensão do Campus Inconfidentes, considerando que a demanda do Campus de 
Pouso Alegre tem características urbanas e não atenderia as demandas rurais, como é o caso 
do Bairro do Algodão. O Presidente colocou em votação aprovação dos Cursos nos novos 

Campis com a possibilidade de se disponibilizar servidores nestes, sendo aprovado por 
unanimidade. Dando prosseguimento, o presidente passou para a pauta que trata das eleições 
para Reitor e Diretores Gerais no IFSULDEMINAS que ocorrerão neste exercício, conforme 

legislação, destacando a necessidade de que neste primeiro momento, também em 

conformidade com a legislação, o Conselho Superior coordene o processo de consulta à 

comunidade para composição das comissões eleitorais nos campi e comissão eleitoral central. 

Passou a palavra ao chefe de gabinete Carlos Esaú dos Santos para esclarecimentos sobre o 
processo da Escolha dos Dirigentes Federais e calendário para composição das comissões. Foi 
franqueada a palavra e o secretário Wanderley sugeriu que em razão da urgência fosse 

aprovado o calendário proposto. O Presidente colocou em votação a aprovação do calendário 
proposto e a deflagração do processo eleitoral do IFSULDEMINAS, respeitando as datas 

limites conforme legislação. Sendo aprovado por unanimidade. Assim, foi escolhido entre os 
membros do Conselho uma comissão responsável por acompanhar e coordenar o processo de 
consulta aos pares junto aos campus e posterior composição da comissão eleitoral central, 
sendo indicado pelos membros um representante de cada campi: Campus Machado — Marcelo 

Leite como titular e Vanessa Alves como suplente, Campus Muzambinho — Marco Antônio 
Ferreira como Titular e Antônio Carlos Anderson como suplente e Campus Inconfidentes — 
Mauro Alberti Filho, como titular e Juliano Antonio de Freitas, como suplente. Após 

discussão, ficou definida que a próxima reunião acontecerá no dia 11 de fevereiro às 17 horas 
conforme calendário proposto e aprovado, no Campus Machado. Neste momento o Senhor 
Raul Ferreira Bartholo, solicitou a palavra manifestando o interesse de doar alguns 
documentos históricos ao IFSULDEMINAS ao qual foi informado, pelo presidente, 
encaminhar ao diretor geral do campus Inconfidentes para próxima reunião. Encerrada a 

reunião, o senhor Presidente franqueou a palavra, ao que ninguém mais manifestou o interesse 
de fazer o uso, e agradeceu a presença a todos. Eu, FURL A race 
Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo, Secretária Auxiliar deste Conselho, lavrei a 

presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes. Inconfidentes, vinte e 
seis de janeiro de dois mil e dez. 
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