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Aos vinte e cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil e treze, às nove horas e trinta 1 

minutos, na sala de reuniões da Reitoria, sob a Presidência do Reitor Sérgio Pedini, realizou-se a 2 

Reunião Ordinária do Conselho Superior, estando presentes os Senhores Conselheiros: 3 

Representantes dos Docentes: José Pereira da Silva Junior e Luiz Flávio Reis Fernandes; 4 

Representantes dos Técnico-administrativos: Maria Inês Oliveira da Silva, Débora Jucely de 5 

Carvalho e Marcos Roberto dos Santos; Representante dos Discentes: Washington Bruno Silva 6 

Pereira, Oswaldo Lahmann Santos e Ygor Vilas Boas Ortigara; Representantes dos Egressos: 7 

Luiz Fernando Bócoli e Tales Machado Lacerda; Representante das Entidades Patronais: 8 

Alexandre Magno de Moura; Representante das Entidades dos Trabalhadores: Andréia de Fátima 9 

da Silva; Representante do Setor Público: Jésus de Souza Pagliarini; Representantes dos 10 

Diretores Gerais dos Câmpus: Ademir José Pereira, Luiz Carlos Machado Rodrigues e Walner 11 

José Mendes. A pauta foi encaminhada aos Conselheiros, sendo: 01. Palavra do Presidente. 02. 12 

Verificação do Quórum do Conselho Superior (Secretária). 03. Aprovação das Atas  - 19/09/2013 13 

e 11/10/2013. 04. Reestruturação dos Projetos Pedagógicos de Cursos. * Circuito das Águas: - 14 

PPC Técnico em Enfermagem; - PPC Técnico em Informática – Concomitante; - PPC Técnico 15 

em Informática – Subsequente; - PPC Técnico em Logística – Concomitante; - PPC Técnico em 16 

Logística – Subsequente; - PPC Técnico em Mecânica – Concomitante; - PPC Técnico em 17 

Mecânica – Subsequente. * Câmpus Muzambinho: - PPC Licenciatura em Ciências Biológicas – 18 

6 períodos; - PPC Licenciatura em Ciências Biológicas – 7 períodos; - PPC Licenciatura em 19 

Educação Profissional e Tecnológica; - PPC Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 20 

Médio; - PPC Técnico em Agropecuária Subsequente; - PPC Técnico em Alimentos Integrado ao 21 

Ensino Médio; - PPC Técnico em Segurança do Trabalho. * Câmpus Poços de Caldas: - PPC 22 

Técnico em Administração Subsequente; - PPC Técnico em Edificações Subsequente; - PPC 23 

Técnico em Eletrotécnica Subsequente; - PPC Técnico em Informática Integrado ao Ensino 24 

Médio; - PPC Técnico em Informática – Subsequente; * Câmpus Inconfidentes: - PPC 25 

Bacharelado em Engenharia de Alimentos; - PPC Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino 26 

Médio; - PPC Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio – Proeja; - PPC Técnico 27 

em Administração Subsequente; - PPC Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; - 28 

PPC Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; - PPC Técnico em Meio Ambiente. 05. 29 

Implantação do Sistema de Gerenciamento dos Projetos de Pesquisa e Extensão (GPPEX). 06. 30 

Reestruturação da Resolução 037/2012 – Normas Acadêmicas dos Cursos de Graduação. 07. 31 

Calendários Acadêmicos IFSULDEMINAS – Ano 2014. 08. Normativa - Política de Segurança, 32 

saúde e prevenção de riscos ocupacionais no âmbito do IFSULDEMINAS. 09. PDI. 10. Eleições 33 

2014 – IFSULDEMINAS. 11. Expedientes (Presidente e Secretária). - Homologar as resoluções 34 

041 e 042/2013. - Alteração do Organograma – Câmpus Inconfidentes. - Alteração do 35 

Organograma – Câmpus Muzambinho. O Presidente desejou boas-vindas e agradeceu a presença 36 

de todos. Agradeceu também ao Câmpus Inconfidentes pelo envio do lanche para a reunião. 37 

Justificou a suspensão do rodízio das reuniões em virtude do acúmulo de reuniões no final ano e 38 



falou que o rodízio retornará no ano que vem. Parabenizou o Câmpus Muzambinho pelos seus 60 39 

anos. Falou do IFSULDEMINAS que, no final do ano, completará cinco anos de existência. 40 

Disse que esse é um momento de reflexão. A identidade do IFSULDEMINAS passa pelo 41 

Conselho Superior que cria uma institucionalidade. Falou que esse é um momento importante de 42 

reflexão e agradeceu mais uma vez ao conselho, nesse segundo mandato, que vem contribuindo 43 

com essa construção da identidade com todas as regulamentações que dão essa cara institucional. 44 

Disse que, mais uma vez, farão o PDI, consultando das comunidades. Falou que é importante 45 

começar essa discussão, tomar algumas decisões e comemorar esse avanço. Disse que sabe dos 46 

problemas enfrentados no final de ano, como data limite de empenho. Falou que conseguiram 47 

cumprir,  chegando a 100% de execução, e que tem de executar bem os recursos 48 

descentralizados. Disse que espera que, uma vez suspenso os empenhos, que recuperem os 49 

recursos não empenhados pelas outras autarquias e que também depende da instituição continuar 50 

com essa eficiência na execução de  indicadores importantes que trazem uma responsabilidade 51 

de continuar buscando outros recursos. O Presidente falou dos sérios problemas na estrutura da 52 

prova para o cargo de Assistente em Administração do concurso público realizado no dia 17 de 53 

novembro de 2013, na cidade de Pouso Alegre-MG, sob responsabilidade da Universidade 54 

Federal de Juiz de Fora, que culminou, infelizmente, na drástica medida de anulação da prova, o 55 

que provocou desgaste da imagem IFSULDEMINAS. Falou que foi definida nova data para a 56 

prova, será no dia 08/12. O Presidente justificou a ausência de: Tarcísio de Souza Gaspar e sua 57 

suplente. Foram convidados para participar da reunião: Marcelo Simão da Rosa, Marcelo 58 

Bregagnoli, Valdir Morales e Camilo Oliveira Prado.  Item 02. Verificação do Quórum do 59 

Conselho Superior (Secretária). O Presidente solicitou à secretária que verificasse o quórum. 60 

Estavam presentes 17 (dezessete) dos 22 (vinte e dois) membros, assim, havendo quórum para a 61 

reunião. Prosseguindo, item 03. Aprovação das Atas – 19/09/2013 e 11/10/2013. As Atas foram 62 

aprovadas sem observações. O Presidente fez a seguinte consideração: que a Ata de 11/10/2013 63 

terá a versão reservada ao Conselho, por orientação do procurador, e será apenas citada a decisão 64 

do Conselho com relação ao PAD na Ata que será publicada. Dando continuidade, item 04. 65 

Reestruturação dos Projetos Pedagógicos de Cursos. Marcelo Rosa falou que os trabalhos de 66 

reestruturação dos cursos foram iniciados no ano passado. Os projetos pedagógicos de cursos 67 

integrados ao ensino médio e de cursos técnicos subsequentes que são ofertados nos câmpus 68 

foram reestruturados pelos seus coordenadores se atentando para os pontos destacados pelas 69 

Resoluções CNE 2/2012 (DCN Ensino Médio), Resolução CNE 6/2012 (DCN Ensino 70 

Profissional de Ensino Técnico) e Resolução 57/2011 (CONSUP – IFSULDEMINAS). Alguns 71 

projetos pedagógicos de cursos de graduação também foram ajustados às necessidades. Todos os 72 

projetos foram analisados pela Câmara de Ensino e pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e 73 

Extensão, os quais emitiram pareceres positivos para todos os projetos. Justificou que o Câmpus 74 

Machado já havia apresentado, no ano passado o, projeto e iniciou este ano. Os outros cinco 75 

câmpus (Inconfidentes, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre) encaminharam 76 

os projetos neste ano. Disse que, para os cursos subsequentes, houve a necessidade da 77 

reestruturação para atender a Resolução CNE 6/2012. Falou que as normas acadêmicas para o 78 

ensino integrado e subsequente foram aprovadas e estão comtempladas na reestruturação dos 79 

projetos. Marcelo Rosa falou que as reestruturações dos cursos do Câmpus Passos, Pouso Alegre, 80 

alguns de Inconfidentes e alguns de Muzambinho serão encaminhadas na próxima reunião do 81 

Conselho Superior para avaliação. Os projetos apresentados foram: * Circuito das Águas: 82 

avaliado pelo C. Poços de Caldas: PPC Técnico em Enfermagem; PPC Técnico em Informática – 83 

Concomitante; PPC Técnico em Informática – Subsequente; PPC Técnico em Logística – 84 

Concomitante; PPC Técnico em Logística – Subsequente; PPC Técnico em Mecânica – 85 

Concomitante; PPC Técnico em Mecânica – Subsequente. * Câmpus Muzambinho: PPC 86 

Licenciatura em Ciências Biológicas – 6 períodos; PPC Licenciatura em Ciências Biológicas – 7 87 

períodos; PPC Licenciatura em Educação Profissional e Tecnológica; PPC Técnico em 88 

Agropecuária Integrado ao Ensino Médio; PPC Técnico em Agropecuária Subsequente; PPC 89 

Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio; PPC Técnico em Segurança do Trabalho. * 90 



Câmpus Poços de Caldas: PPC Técnico em Administração Subsequente; PPC Técnico em 91 

Edificações Subsequente; PPC Técnico em Eletrotécnica Subsequente; PPC Técnico em 92 

Informática Integrado ao Ensino Médio; PPC Técnico em Informática – Subsequente. * 93 

Câmpus Inconfidentes: PPC Bacharelado em Engenharia de Alimentos; PPC Técnico em 94 

Alimentos Integrado ao Ensino Médio; PPC Técnico em Administração Integrado ao Ensino 95 

Médio – Proeja; PPC Técnico em Administração Subsequente; PPC Técnico em Agropecuária 96 

Integrado ao Ensino Médio; PPC Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio; PPC 97 

Técnico em Meio Ambiente. O Presidente colocou em discussão e logo após em aprovação, 98 

sendo aprovada a Reestruturação dos cursos citados por todos. Prosseguindo, item 05. 99 

Implantação do Sistema de Gerenciamento dos Projetos de Pesquisa e Extensão (GPPEX). 100 

O Presidente passou a palavra para o Marcelo Bregagnoli que falou sobre a implantação GPPEX. 101 

Marcelo Bregagnoli disse que o sistema surgiu em função de uma necessidade institucional. Com 102 

o aumento de incentivo para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão, promovido 103 

tanto pelo IFSULDEMINAS quanto pelas agências de fomento, houve um aumento de projetos 104 

implantados. Todos os projetos institucionais desenvolvidos pelos docentes são considerados 105 

pela Normativa Docente (Resolução 12/2012). Para haver melhor clareza no desenvolvido dos 106 

projetos, assim como sua socialização com todos os cidadãos e também melhor 107 

acompanhamento interno, foi estruturado o Sistema de Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e 108 

Extensão. Este sistema foi apresentado ao Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE) e 109 

também ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), ambos reconhecendo a 110 

importância de sua implantação e sua obrigatoriedade para a consideração de projetos de 111 

pesquisa e extensão institucionais. Assim, o CEPE emitiu parecer favorável à sua implantação 112 

conforme apresentado nos documentos. Marcelo Bregagnoli disse que antecipou o acórdão do 113 

TCU, que será para o início de 2014, por isso o sistema deva ser adotado pela Rede Federal, 114 

numa aba do SUAP, aba de acompanhamento de Projeto de Pesquisa e Extensão. Luiz Flávio 115 

falou que precisa aprimorar o GPPEX. Marcelo Bregagnoli disse que, em função desse 116 

aprimoramento, a equipe está recebendo propostas de alterações e melhorias. Falou que o 117 

sistema já está na 4ª versão. O sistema tem passado por revisões para sair uma versão definitiva. 118 

O Presidente parabenizou a equipe pela contribuição. Todos aprovaram a Implantação do 119 

Sistema de Gerenciamento dos Projetos de Pesquisa e Extensão. Seguindo a pauta, item 06. 120 

Reestruturação da Resolução 037/2012 – Normas Acadêmicas dos Cursos de Graduação. 121 

Marcelo Rosa disse que a Resolução 037/2012 aprovada por este conceituado Conselho, devido 122 

a ajustes necessários, passou por uma revisão após discussão dos colegiados de cursos superiores 123 

de cada câmpus do IFSULDEMINAS. As propostas para sua revisão foram apresentadas à 124 

Câmara de Ensino e ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, que após análises e definições 125 

das alterações, emitiram parecer positivo à sua nova versão. Os principais itens ajustados 126 

referiam-se aos artigos: 11, 12, 13, 14, 16, 20, 23 e 35. O Presidente colocou em discussão, 127 

sendo aprovada por todos sem observações. O Presidente pediu para o Marcelo Rosa dar 128 

publicidade. Prosseguindo, item 07. Calendários Acadêmicos IFSULDEMINAS – Ano 2014. 129 

Marcelo Rosa disse que os calendários acadêmicos do IFSULDEMINAS foram elaborados 130 

conforme as normas da Resolução CONSUP 047/2012 e apresentados à Câmara de Ensino 131 

(CAMEN) e ao Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Após análises e discussões, 132 

tanto a CAMEN quanto o CEPE emitiram pareceres favoráveis aos calendários dos Câmpus: 133 

Inconfidentes, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre. Quanto ao calendário 134 

acadêmico do Câmpus Machado, emitiram parecer desfavorável à sua aprovação pelo 135 

deslocamento do período de férias escolares do mês de julho para o mês de junho. Este fato 136 

interrompe o primeiro semestre letivo para ter a sua finalização após as férias, prejudica a 137 

realização de estágios obrigatórios que deverão ser desenvolvidos pelos discentes, prejudica a 138 

logística institucional pelo fato da impossibilidade de agendar reuniões devido à ausência dos 139 

representantes do Câmpus Machado. Este parecer foi apresentado à direção-geral do Câmpus 140 

Machado pelos seus representantes nos órgão colegiados (CAMEN e CEPE), que preferiu 141 

encaminhá-lo ao órgão máximo institucional por respeitar o posicionamento de sua comunidade 142 



local. Posicionam também pela manutenção do calendário apresentado fato do mesmo ter 143 

considerado os calendários letivos das escolas municipais e estaduais do município de Machado, 144 

que consideraram o período dos jogos da Copa do Mundo – 2014. Vale a pena ressaltar que os 145 

seus representantes na CAMEN e no CEPE também corroboram com o parecer desfavorável à 146 

sua aprovação. Débora falou que o Luciano Carvalho Pereira (CGE – Câmpus Machado) fez os 147 

ajustes solicitados pela CAMEN e apresentou nova proposta de calendário, para apreciação do 148 

Conselho Superior, conforme os calendários dos outros câmpus. Oswaldo disse que concorda 149 

com a nova proposta. José Pereira propôs que se façam uma padronização dos calendários. 150 

Marcelo Rosa disse que a PROEN vai fazer a padronização dos calendários. Marcelo Rosa falou 151 

que o coordenador de Esporte, Lazer e Cultura pediu que apresentasse ao Conselho superior uma 152 

proposta de inserir os jogos internos dentro do calendário. Pediu se há possibilidade de inserir, 153 

dentro do primeiro semestre, em Março/ Abril, os períodos dos jogos dos institutos, para orientar 154 

os docentes a não marcarem avaliações nesse período e incluir como contínuos nos calendários, a 155 

partir de 2014, essa cultura dos jogos internos. O Presidente disse que é importante e colocou em 156 

discussão, sendo aprovada. Consideram-se aprovados os calendários dos câmpus do 157 

IFSULDEMINAS. O Presidente agradeceu ao Marcelo Rosa. Dando continuidade a pauta, item 158 

08. Normativa - Política de Segurança, saúde e prevenção de riscos ocupacionais no âmbito 159 

do IFSULDEMINAS. O Presidente passou a palavra para o Valdir Morales (Engenheiro de 160 

Segurança do Trabalho) e o Mauro Alberti Filho (Pró-reitor de Desenvolvimento Institucional) 161 

para apresentarem. Mauro disse que a ideia principal é não ter ambientes insalubres. Luiz Flavio 162 

questionou se existe algum orçamento previsto. Mauro falou que não. Disse que se os ambientes 163 

tiverem correção os dirigentes irão receber um laudo. O Presidente disse que é um desafio e um 164 

investimento que tem sido feito. Valdir falou que a ideia é um conjunto de intenções para que a 165 

gestão comece a olhar para isso, o objetivo de preservar a saúde e a integridade dos técnico-166 

administrativos, docentes, alunos, funcionários terceirizados e outros que venham a prestar 167 

serviços a esta instituição. Luiz Carlos falou com relação aos terceirizados, não poderão cobrar. 168 

Valdir falou em questões distintas, que deverão ser analisadas caso a caso, com laudos 169 

específicos. Luiz Carlos disse que então a terceirização será independente. Valdir disse que será 170 

feita em conjunto. Disse que existem algumas questões que estão ligadas diretamente a isso e 171 

que  cabe ao gestor tomar as providencias cabíveis. Luiz Carlos disse que a legislação defende a 172 

empresa e não pode obrigar os funcionários terceirizados a usar os equipamentos. Mauro falou 173 

que o fiscal do contrato pode notificar a empresa caso não esteja cumprindo. Alexandre falou do 174 

artigo 18 com relação ao comitê de ética e questionou se o IFSULDEMINAS já tem o Comitê de 175 

Ética. O Presidente disse que ainda não tem o Comitê de Ética, mas que já estão trabalhando para 176 

a formação do mesmo. José Pereira sugeriu no item V do Art. 12 colocar “implantação” antes. 177 

Onde se lê: “V – viabilizar meios e recursos necessários à implementação e manutenção da 178 

Comissão de Saúde e Segurança – (COMSSEG) no âmbito da Reitoria e cada Câmpus.” Leia-se: 179 

“V - implementar a Comissão de Saúde e Segurança – (COMSSEG) no âmbito da Reitoria e 180 

cada Câmpus e viabilizar meios e recursos necessários à sua manutenção.” O Presidente colocou 181 

em discussão, sendo aprovada por todos. O Presidente parabenizou a equipe pelo trabalho. 182 

Seguindo, item 09. PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional. O Presidente chamou o 183 

Camilo para apresentar. Camilo comentou alguns aspectos principais. Noção do quadro geral de 184 

trabalho, disse que começaram em setembro, a comissão central com membros dos câmpus e os 185 

gestores. Disse que foram apresentados alguns instrumentos de coletas de informações, 186 

documentos de especificação. Os documentos foram devolvidos, preenchidos dia 8 de novembro, 187 

uma versão preliminar e ficou disponível no site. Disse que vão ser seguidos todos os trâmites 188 

legais. Falou dos valores principais, facilidade de atualizar quando em uso, proposta integração 189 

de serviços e de reforços de procedimentos de transparência do instituto, reforçar essa 190 

integração, reforçar a transparência da administração do IFSULDEMINAS. Camilo falou das 191 

consultas aos órgãos, dos pedidos de comparecimento nos câmpus e passou o e-mail 192 

pdi@ifsuldeminas.edu.br, principal mecanismo de contato com a comunidade, processo aberto a 193 

comunidade. O Presidente disse que o tempo é exíguo, mas tem de ter o PDI aprovado para 194 

mailto:pdi@ifsuldeminas.edu.br


cumprir esses prazos, disse que não foi possível prorrogar. Camilo disse que conseguiram coletar 195 

as informações. O Presidente colocou em discussão, disse que está previsto para dezembro a 196 

apresentação final. O Presidente agradeceu ao Camilo. Prosseguindo, item 10. Eleições 2014 – 197 

IFSULDEMINAS. O Presidente disse que parte agora para finalizar esse mandato. Falou do e-198 

mail encaminhado nesta data (25/11) colocando a preocupação do sindicato (SINASEFE). Leu: 199 

“Na última semana debatemos sobre a intenção das seções sindicais legitimamente constituídas 200 

em nosso Instituto de participar dos debates relacionados à elaboração do Código Eleitoral para 201 

os pleitos que se estabelecerão no IFSULDEMINAS em 2014, em nosso Consup. Nossa 202 

preocupação está alicerçada na necessidade de elaboramos instrumento que respeite aos 203 

princípios da administração pública, consolidados no artigo 37 da nossa Constituição Federal. 204 

Em sua última resposta, Vossa Magnificência propôs que encaminhássemos nossas demandas 205 

para que fossem apresentadas. Contudo, continuamos insistindo, baseados no significado do 206 

instrumento e na legitimidade da nossa representação, que nossa presença seja garantida na 207 

continuidade dos debates, com direito à voz nas reuniões que aprovarão o documento. 208 

Reforçamos que esta prática é praxe nas instituições federais cujos órgãos colegiados estão 209 

democraticamente consolidados. Nosso compromisso é com o cumprimento irrestrito do Decreto 210 

n.º 6.986/09 que prevê a eleição para os membros das comissões eleitorais local e central, 211 

estabelecimento de regras claras para campanha,  previsão de sanções para as candidaturas que 212 

descumprirem as normas estabelecidas e, principalmente, a obrigatoriedade de debates entre os 213 

candidatos, para que a comunidade tenha clareza das propostas e compromissos assumidos pelos 214 

candidatos. Em anexo, segue proposta ainda pouco amadurecida na lista de e-mails das seções 215 

sindicais, que provisoriamente partiram de alterações do código eleitoral aprovados pelo IFSP. 216 

Após os debates, comprometemo-nos a participar da elaboração do instrumento definitivo.” O 217 

Presidente disse que as regras vão ser aprovadas pelo Conselho Superior. Falou da proposta do 218 

IFSP. Oswaldo disse que a Seção Sindical de Machado não está de acordo. O Presidente disse 219 

que é importante que haja veracidade nos fatos. A hierarquia tem de ser mantida visto que o 220 

Conselho Superior é o órgão máximo. O Presidente iniciou a apresentação falando do Processo 221 

de Consulta IFSULDEMINAS. Disse que o processo de consulta e a nomeação são feitos pela 222 

Presidência da República. Falou dos pontos a serem considerados - os cargos eleitos em 2014 223 

serão: Reitor e Diretor-geral dos Câmpus Inconfidentes, Machado e Muzambinho. Disse que os 224 

atuais mandatos terminam em 31 de maio de 2014. Falou das Regulamentações: Lei 11.892 de 225 

29/12/2008, Artigos 11, 12 e 13, o que cabe ao Conselho Superior. Falou do Decreto 6.968 de 226 

20/10/2009. Leu: “Art. 1
o
  Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados 227 

pela Lei n
o
 11.892, de 29 de dezembro de 2008, serão dirigidos por um Reitor, nomeado pelo 228 

Presidente da República, a partir da indicação feita pela comunidade escolar, de acordo com o 229 

disposto neste Decreto. Parágrafo único.  Os campi que integram cada Instituto Federal de 230 

Educação, Ciência e Tecnologia serão dirigidos por Diretores-Gerais nomeados pelo Reitor, após 231 

processo de consulta à comunidade respectiva. Art. 2
o
  Os processos de consulta realizados em 232 

cada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para a indicação dos candidatos para os 233 

cargos de Reitor e de Diretor-Geral de campus pela comunidade escolar ocorrerão de forma 234 

simultânea, a cada quatro anos. Art. 3
o
  Compete ao Conselho Superior de cada Instituto Federal 235 

de Educação, Ciência e Tecnologia deflagrar os processos de consulta a que se refere o art. 2
o
, e 236 

deliberar sobre a realização dos pleitos em turno único ou em dois turnos, com a antecedência 237 

mínima de noventa dias do término dos mandatos em curso de Reitor e Diretor-Geral de 238 

campus. Parágrafo único.  Os processos de consulta para escolha dos cargos de Reitor e de 239 

Diretor-Geral de campus serão finalizados em até noventa dias, contados da data de seu 240 

início. Art. 4
o
 Os processos de consulta de que trata o art. 2

o
 serão conduzidos por uma comissão 241 

eleitoral central e por comissões eleitorais de campus, instituídas especificamente para este fim, 242 

integradas pelos seguintes representantes: I - três do corpo docente; II - três dos servidores 243 

técnico-administrativos; e III - três do corpo discente.” O Presidente propôs aos conselheiros 244 

definirem uma comissão que irá representar o Conselho Superior na comissão eleitoral. 245 

“Parágrafo único.  Os representantes do corpo discente, em qualquer das comissões eleitorais, 246 
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deverão ter, no mínimo, dezesseis anos completos. Art. 5
o
  Os representantes de cada segmento e 247 

seus respectivos suplentes nas comissões eleitorais serão escolhidos por seus pares, em processo 248 

disciplinado e coordenado pelo Conselho Superior. § 1
o
  As comissões eleitorais indicarão entre 249 

seus membros, em reunião conjunta, os representantes que integrarão a comissão eleitoral 250 

central.§ 2
o
  O Conselho Superior publicará a composição das comissões eleitorais após o 251 

recebimento dos nomes dos representantes escolhidos. § 3
o
  Cada comissão eleitoral elegerá o 252 

seu presidente na reunião de instalação dos trabalhos.” O Presidente falou que considerando que 253 

os mandatos terminam em 31 de maio, a eleição dos representantes dura em torno de 40 dias. 254 

Atividades: - edital, divulgação, registro de candidatura, recursos, publicação, impugnação, 255 

credenciamento de fiscais, campanhas, eleição, apuração, resultado, recursos, análise dos 256 

recursos, encaminhamento ao Conselho Superior para homologação. Ficou definido pelo 257 

conselho: Fevereiro/ Março - eleição; Dezembro e Janeiro - deflagrar o processo; - eleição dos 258 

pares; - montar edital; - aprovação; - Novembro (escolha dos turnos e da comissão do Conselho 259 

Superior). Alexandre fez a sua colocação para reflexão dos colegas, falou para nomear a 260 

comissão e o processo ser em apenas um turno. Andreia disse que toda eleição é importante que 261 

tenha um regimento interno da eleição. Luiz Flávio disse que é importante formar essa comissão 262 

e a eleição das comissões locais serem ainda esse ano. Quanto ao aspecto democrático disse que 263 

com um turno corre o risco de não ter uma escolha da maioria. Disse que a questão do 2º turno 264 

abre-se o leque para discussões, colocou esse encaminhamento contrário ao do Alexandre. Luiz 265 

Carlos disse que coloca de modo diferente, com dois turnos fica desgastante, o processo 266 

democrático é muito claro, independente. O 2º turno favorece o palanque politico e é processo de 267 

negociação de cargos, troca de favores, isso não é exemplo de escola. Falou que se coloca ao 268 

contrário da proposta de dois turnos. Disse que precisam pensar seriamente, tem de ser exemplo 269 

de processo democrático na instituição. Jésus disse que o 2º turno é negociatas, não leva a nada. 270 

Com dois turnos tem muito a prejudicar, criar atritos que não existiam, prejudicar a instituição 271 

diante da importância do IF na região, prejudicar a instituição frente à comunidade. Disse que é a 272 

favor de um único turno. Ademir falou que tem observado que só não há negociação de cargos 273 

quando é candidato único. Disse que concorda com Luiz Flávio, com dois turnos consegue ter 274 

um debate melhor, abre um debate melhor das questões, das ideias, candidatos independentes, 275 

sem interesses pessoais. O Presidente falou que a sua obrigação é trazer subsídios. Disse que 276 

encomendou ao gabinete fazer um levantamento das eleições dos institutos, na Rede Federal dos 277 

31 Institutos, 24 foram em um turno e apenas 7 em dois turnos. Walner disse que é contra o 2º 278 

turno, desgasta o instituto. Luiz Flávio disse que isso colocado pelo presidente pode ser uma 279 

tendência. Disse que aluno a distancia votar é uma questão que deveria ser analisada. Luiz Carlos 280 

falou que discorda do Ademir, falou que a disputa em Muzambinho aconteceu com dois 281 

candidatos e não houve negociações. Alexandre disse que discorda do Ademir e na sua 282 

experiência em eleições deve-se buscar propostas e que eleição com dois turnos é desgastante. 283 

Ademir disse que quem falou em negociação não foi ele, ele colocou que há conversas, que 284 

grupos diferentes existem, só não existem quando é candidato único e que negociação de cargo 285 

foi assunto falado se for feita a eleição em dois turnos. Oswaldo disse que, quanto à fala do Luiz 286 

Flávio, os alunos a distância devem votar sim, que as eleições em dois turnos prejudica os alunos 287 

e vai ser desgastante. Disse que precisam pensar bem, ao seu ver esses alunos a distância tem de 288 

votar. Walner disse que pela sua experiência é preferível ter um candidato eleito com 30% dos 289 

votos do que um com 60% com negociação. José Pereira disse que o aluno a distância deve 290 

votar, não há nem discussão, com relação a ser dois turnos não há necessidade de ser. Jésus disse 291 

que o debate e exposição de ideias não precisa ser no 2º turno, pode debater e colocar as ideias 292 

no 1º turno mesmo. Ademir colocou que a complexidade em que se encontra o instituto, com 293 

mais de 20 mil alunos, e o mandato terminando em 31 de maio, é preciso ter negociação de 294 

candidatos, negociação de ideias se vai ter 1º ou 2º turno, para debater ideias. Oswaldo falou para 295 

colocar a apresentação dos candidatos aos alunos a distancia. Luiz Fernando falou que os 296 

candidatos devem ir  aos polos. Luiz Flávio disse que é isso que ele falou desde o começo, que 297 

os candidatos sejam apresentados aos alunos a distância. Luiz Flávio falou que faz parte da 298 



instituição de ensino mostrar as divergências de opiniões, formar cidadãos, perder aula não seria 299 

uma justificativa. Luiz Carlos disse que quando se fala em desenvolvimento institucional, de 300 

maneira clara, o que significa isso são interesses pessoais, interesses políticos. A politica mesmo 301 

é discutida em sala de aula, em alojamentos. Agora se fala em debate nesses dias, muitos termos 302 

são usados, mas não tem uma prática. Alexandre disse que concorda e que os conselheiros devem 303 

deliberar sobre os turnos, pois essa decisão é que traz clareza aos candidatos nas comissões, 304 

quanto ao volume de trabalho, atividades a serem realizadas e o cronograma que terão que 305 

elaborar e desenvolver, antes das eleições dos membros que serão feitas. Como não houve 306 

consenso, o Presidente colocou em votação: Proposta 1 – Eleição em um turno teve 12 (doze) 307 

votos. Proposta 2 – Eleição em dois turnos teve 4 (quatro) votos. Não houve abstenções. O 308 

Presidente colocou para o conselho que deveriam indicar a Comissão que irá acompanhar e 309 

coordenar o processo eleitoral. Indicaram os Conselheiros: Luiz Flávio Reis Fernandes, José 310 

Pereira da Silva Júnior, Tarcísio de Souza Gaspar, Marco Antônio Ferreira e a servidora Eveline 311 

Mendes de Araújo, para comporem a Comissão que irá acompanhar e coordenar o processo de 312 

consulta aos pares junto aos câmpus – Eleição dos Dirigentes Federais 2014. Seguindo a pauta, 313 

item 11. Expedientes (Presidente e Secretária). Homologar as resoluções 041 e 042/2013. O 314 

Conselho Superior homologou o ato ad referendum, Resolução 041/2013, de 23 de outubro de 315 

2013, que aprova a criação de polos do IFSULDEMINAS nas cidades: Itanhandu, São Sebastião 316 

do Paraíso, Três Corações, Cruzília e Andrelândia. O Conselho Superior homologou o ato ad 317 

referendum, Resolução 042/2013, de 31 de outubro de 2013, que aprova a alteração, do Anexo à 318 

Resolução Normativa Nº. 031/2011, de 05 de agosto de 2011, que trata da fixação dos critérios 319 

para pagamento de Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso e processo Seletivo 320 

Simplificado no âmbito do IFSULDEMINAS. Item Alteração do Organograma – Câmpus 321 

Inconfidentes. Os Conselheiros aprovaram a alteração no Organograma do Câmpus 322 

Inconfidentes conforme descrito: - Criar o Setor de Sistemas, sem código de função, ligado ao 323 

Núcleo de Tecnologia da Informação. - Criar o Setor de Infraestrutura de Agrimensura, sem 324 

código de função, ligado à Coordenação do Curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. 325 

- Criar o Setor de Processamento de Produtos Vegetais, sem código de função, ligado à 326 

Coordenação-geral de Produção e Desenvolvimento. - Criar o Setor de Eventos, sem código de 327 

função, ligado ao Gabinete do Diretor. Item Alteração do Organograma – Câmpus 328 

Muzambinho. Os conselheiros aprovaram a alteração no Organograma do Câmpus 329 

Muzambinho conforme descrito: - Alterar a nomenclatura da função FG 03, Coordenação de 330 

Cursos Noturnos, para Coordenação do Núcleo de Tecnologia da Informação, a partir de 331 

14.11.2013. Luiz Flávio pediu a palavra para se manifestar e falar da questão da ingerência da 332 

UFJF no concurso público do IFSULDEMINAS. Disse que teve a oportunidade de aplicar prova. 333 

Falou que o coordenador foi arrogante, disse que não pode aceitar um sujeito arrogante assim. 334 

Disse que, na hora em que o Guilherme estava explicando, apontou o dedo para o Eder Sacconi 335 

dizendo: você faça o favor de desligar o celular agora e falou que todas as provas foram 336 

revisadas com ar arrogante. Disse que gritou na sala: se você tocar na sua prova eu mando o 337 

fiscal te tirar daqui, sendo autoritário, e o sujeito naquela arrogância prejudicando a imagem do 338 

instituto. Propôs que, para nos próximos concursos, deixar o pessoal do instituto na linha de 339 

frente. O Presidente disse que toda a situação foi desagradável. Falou que o Instituto vem aos 340 

poucos conquistando a credibilidade e mesmo assim acharam por bem convidar uma instituição 341 

externa para dar mais lisura e transparência ao concurso. Disse que evidentemente a UFJF não 342 

será mais contratada. Disse que não tem intenção de conduzir o próprio concurso. Explicou que 343 

houve mudança na UNIFEI e, por isso, eles não puderam assumir, mas estão articulando para os 344 

próximos concursos. Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar, o Presidente agradeceu 345 

novamente a todos pela presença e declarou encerrada a reunião às doze horas e vinte e sete 346 

minutos. Eu, _________________ Rosana Aparecida Rennó Moreira Aleixo, Secretária “ad hoc” 347 

deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes.  348 

Pouso Alegre, vinte e cinco de novembro de dois mil e treze.   349 
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