
 
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: (35) 3449-6150/E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Superior do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul 

de Minas Gerais realizada em 26 de março de 2014. 

 

Aos vinte e seis dias do mês de março, do ano de dois mil e quatorze, às nove horas e vinte um 1 

minutos, na sala de reuniões do Câmpus Inconfidentes, sob a Presidência do Reitor Sérgio Pedini 2 

e do Reitor Substituto Marcelo Simão da Rosa, realizou-se a Reunião Extraordinária do 3 

Conselho Superior, a terceira do ano de 2014, estando presentes os Senhores Conselheiros: 4 

Representante dos Docentes: Luiz Flávio Reis Fernandes, José Pereira da Silva Junior; 5 

Representantes dos Técnico-administrativos: Débora Jucely de Carvalho e Marcos Roberto dos 6 

Santos; Representante dos Discentes: Adolfo Luís de Carvalho e Dreice Montanheiro Costa; 7 

Representantes dos Egressos: Luiz Fernando Bócoli, Jonathan R. Araújo e Leonardo de 8 

Alcântara Moreira; Representante das Entidades dos Trabalhadores: Everson de Alcântara 9 

Tardeli;  Representantes dos Diretores-gerais dos Câmpus: Luiz Carlos Machado Rodrigues, 10 

Walner José Mendes e Ademir José Pereira. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-11 

mail, aos Conselheiros, sendo: 01. Palavra do Presidente. 02. Verificação do Quórum do 12 

Conselho Superior (Secretária). 03. Aprovação da Ata da reunião do dia 13/03/2014. 04. 13 

Relatório de Gestão 2013. 05. Alteração nos Regimentos da CAPEPI e NIPE. 06. Proposta de 14 

alteração do Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna. 07. Homologar as Resoluções 15 

Ad Referendum 003, 004 e 005/2014. 08. Minuta das COMSSEGs – Comissões de Saúde, 16 

Segurança e Prevenção de Riscos Ocupacionais do IFSULDEMINAS. 09. Indicação dos 17 

membros para (Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FADEMA) para 18 

serem referendados pelo CONSUP, conforme dispõe legislação específica que trata de matérias 19 

inerentes a Fundação de Apoio, no intuito de recredenciamento junto ao MEC/MCTI. 10. 20 

Aprovação do Relatório Bianual de Gestão e Execução de Projetos da Fundação de Apoio junto a 21 

entidade apoiada. 11. Aprovação do edital para eleição do Conselho Superior. 12. Reestruturação 22 

dos Projetos Pedagógicos de Cursos – Câmpus Passos. 13. Alteração no Regimento Geral do 23 

IFSULDEMINAS - Coordenadoria de Ações Inclusivas (CAIn) 14. Alteração no Regimento 24 

Geral do IFSULDEMINAS - Coordenadoria Geral de Bibliotecas (COGEBI), 15. Expedientes 25 

(Presidente e Secretária). - Minuta Revalidação de Diplomas obtidos no exterior - Email – 26 

Conselheiro Tarcísio. Justificou a ausência do Reitor do Instituto Federal Sudeste de Minas, 27 

Paulo Rogério Araújo Guimarães, representante do MEC neste Conselho Superior, que não pode 28 

vir para a reunião por estar participando da discussão do Relatório de Gestão. O presidente 29 

explicou que a reunião extraordinária aconteceu tendo em vista o Relatório de Gestão que 30 

precisa ser aprovado e cadastrado até o dia trinta e um de março na TCU. Pedini não concorda 31 

com a aprovação “ad referendum” do Relatório de Gestão e acredita que a TCU também não 32 

gostaria de ver a aprovação dessa forma. Explicou também a importância de se encerrar o 33 

mandato do atual Conselho com Relatório de Gestão. Outro motivo da marcação da reunião em 34 

caráter extraordinário foi que nas últimas reuniões as pautas foram extensas, sendo transferidos 35 

alguns itens que não puderam ser discutidos.  Pedini agradeceu o Professor Ademir pela 36 

receptividade e explicou que está reiniciando o rodízio das reuniões. Completou dizendo que o 37 

próximo Conselho definirá se o rodízio continua ou não. Com a palavra, Professor Ademir 38 



agradece a todos e disse que é um prazer receber a todos no Câmpus Inconfidentes. Falou ainda 39 

que conversou com o Professor Miguel se for o caso, abriria mão das reuniões em Inconfidentes 40 

se Passos também abdicasse. Evitando as viagens longas, tanto nas reuniões do Conselho quanto 41 

nas Reuniões do Colégio de Dirigentes. O presidente sugeriu que na próxima reunião do 42 

Conselho, que será a posse dos novos conselheiros, todos estejam presentes. A reunião 43 

provavelmente será em Machado e contará com a presença de mais membros, tendo em vista a 44 

participação dos novos câmpus que também terão representantes. O Presidente solicitou a 45 

secretária Débora que verificasse o quórum. A reunião contou com a presença de 14 46 

conselheiros.  Pedini colocou em discussão a ata da última reunião do Conselho Superior do dia 47 

treze de março que foi aprovada por todos sem alterações. O Conselheiro Luiz Flávio solicitou a 48 

antecipação do expediente da pauta, que tratou dos “emails” enviado pelo Servidor Tarcísio, e 49 

disse que ele se encontrava no câmpus e solicitou a sua participação na discussão. Todos 50 

concordaram com a antecipação e participação do Professor Tarcísio. O presidente comentou 51 

sobre os e-mails que circularam entre os servidores na ocasião da homologação do processo 52 

eleitoral de reitor e diretores. O questionamento se refere a principio a um desrespeito ao 53 

Conselho. Foi solicitado então o envio aos conselheiros do conteúdo desses e-mails na íntegra, 54 

inclusive com as manifestações dos servidores que replicaram e incluído como item de 55 

expediente. A partir da análise dos e-mails, o presidente perguntou a todos se houve ou não 56 

desrespeito ao Conselho e colocou em discussão. Professor Tarcísio falou que na realidade trata 57 

de dois aspectos, um é com relação aos e-mails e outro com relação a acusação de rasura de uma 58 

ata do Conselho Superior. Professor Tarcísio apresentou uma “carta aberta” ao conselho. Pedini 59 

perguntou  ao Professor Tarcísio se ele vai acrescentar na discussão o tema da “rasura da ata”, e 60 

explicou que não faz parte do item de expediente e que os conselheiros não sabem do que se 61 

trata. Com relação a rasura da ata, Pedini falou que teve uma conversa como guardião do 62 

conselho e se for o caso teria que explicar o que aconteceu. Tarcísio solicitou que o presidente 63 

coloque o assunto também em discussão. O Presidente explicou que toda a documentação do 64 

Processo Eleitoral precisa ser encaminhado para Brasília para que seja feita uma análise pelo 65 

MEC . Desde dois mil e nove acontece assim, são caixas de toda a documentação do processo 66 

eleitoral. Em posse da documentação, o MEC faz a análise e encaminha o parecer à Casa Civil. A 67 

Casa Civil é dá a palavra final se o Reitor pode ou não ser empossado. Por lei quem empossa o 68 

Reitor é o Presidente, que no caso delega o Ministro da Educação o poder. Todo esse tramite tem 69 

que ser respeitado. Todas as atas (originais) da Comissão Eleitoral e do Conselho Superior que 70 

trataram do assunto “eleições” fazem parte da documentação. Como temos conselheiros 71 

(inclusive o Tarcísio) que participaram de algumas reuniões e não participaram das reuniões 72 

seguintes e não assinaram as atas, foi solicitado que um membro da comissão eleitoral, fosse até 73 

os câmpus para coletar as assinaturas que faltavam. O presidente disse que recebeu um 74 

telefonema de um membro da Comissão Eleitoral, extremamente preocupado, com a ata de uma 75 

reunião que aconteceu no ano passado que já tinha sido aprovada pelo Conselho, que o servidor 76 

Tarcísio tinha feito algumas anotações e rasuras. Pedini disse que, “como Presidente do 77 

Conselho, não podia aceitar este tipo de atitude. A ata trata-se de um documento oficial, que foi 78 

aprovada e assinada pelos Conselheiros com essas rasuras, ainda mais uma ata que trata do 79 

processo eleitoral. A atitude do Conselheiro causou surpresa e estranhamento”. Pedini completou 80 

dizendo que “não permite que a ata seja alterada, uma vez que já foi aprovada e assinada e que 81 

foi dada a todos ampla e total liberdade de se manifestarem”. O servidor Tarcísio distribuiu a 82 

todos os Conselheiros a cópia de uma carta aberta e explicou que é composta pelos anexos e 83 

cópia da ata e disse que a carta aberta esclarece o que aconteceu. Professor Tarcísio fez a leitura 84 

da carta aberta no qual explicou o episódio ocorrido. Logo após a leitura o presidente falou que 85 

nunca foi cerceado de ninguém o direito de se defender. O Conselho Superior, órgão máximo da 86 

Instituição, compostos por representantes eleitos tem que ser respeitado. Completou dizendo que 87 

o Conselho teve um o grande esforço na atual gestão, foram constituídos doze órgãos 88 

Colegiados, mais de duzentas resoluções, debatidas e aprovadas em reuniões cansativas, que 89 

muitas vezes se estendendo no horário do almoço, tudo para se ter um debate democrático, 90 



participativo e transparente. Logo após a palavra do presidente, o assunto foi colocado em 91 

discussão. Professor Luiz Carlos se manifestou dizendo que fora ofendido pelo servidor Tarcísio 92 

e leu o trecho do e-mail. Luiz Carlos disse ainda que o servidor deveria ter procurado por ele 93 

primeiro antes de fazer suas manifestações. Tarcísio disse que em nenhum momento citou o 94 

nome do Professor Luiz Carlos. Luiz Carlos disse que não se sente a vontade para falar sobre o 95 

episódio e propõe que seja criada uma comissão para analisar o fato. Com a palavra o 96 

Conselheiro Everson expõe que há uma série de mal entendidos e acha que não cabe ao conselho 97 

prosseguir com a discussão. Falou ainda que primeiro, aos olhos do Tarcísio pode parecer 98 

perseguição política, mas na realidade o que há é uma falta de entendimento. No caso não cabe 99 

ao conselho superior o julgamento e aplicação de punição, é necessário que haja uma denúncia, a 100 

instauração de um Processo Administrativo numa instancia inferior. Everson disse ainda que 101 

considera o episódio esclarecido e sugere que se ponha em discussão a proposta do Tarcísio de 102 

alteração da ata anterior com a ata de hoje. Professor Luiz Flávio falou que fez a interlocução do 103 

assunto da reunião passada, onde o  servidor Tarcísio  que estava ausente, pois achou as falas um 104 

pouco pesadas e que a presença dele hoje vem em esclarecimento. Colocou ainda que muitas 105 

vezes a leitura dos e-mails são um tanto tendenciosas. Luiz Flávio concordou com a fala do 106 

Conselheiro Everson e gostaria de dar o assunto por encerrado. Com a palavra Professor Ademir 107 

disse que na reunião passada o assunto dos e-mails estava resolvido e com relação às rasuras, 108 

como houve a manifestações das partes e foi esclarecido o assunto também fosse encerrado. “O 109 

que se deve decidir no momento é se haverá substituição das folhas ou alteração do teor da ata na 110 

reunião de hoje, não atrasando assim o processo. Se o Professor Luiz quiser trabalhar lá o caso 111 

mas a nível do Conselho está esclarecido” completou Ademir. Professor Ademir expõe que o 112 

Conselho não sirva apenas para aprovação de normas, mas também para discussões como Ead, 113 

abertura de cursos e vários outros questionamentos. Ele falou que é importante as aprovações das 114 

normas mas é preciso achar um tempo para fazer estas discussões. Tudo isso para um formato de 115 

Instituto Federal, de união. O presidente falou que os prazos do cronograma da Comissão 116 

Eleitoral foram respeitados e aprovados por todos com unanimidade e que em trinta e um de 117 

maio encerra o mandato. Todos tiveram oportunidade de se candidatar. Pedini falou ainda que o 118 

Conselho Superior ficará na história da Instituição. Foi o Conselho que definiu o Manual de 119 

Procedimentos Democrático dentro da Instituição. O Conselheiro Luiz Fernando disse que ficou 120 

a par da situação ontem e que a retratação com relação aos e-mails foi esclarecedora. Com 121 

relação à rasura, ele entende que um documento oficial não pode ser rasurado. Em conversa com 122 

o Conselheiro Marquinhos, foi solicitado que o Conselho fique fora disso e que se abra uma 123 

sindicância. Falou ainda que é preciso que se tenha respeito pelos colegas. Professor Tarcísio 124 

disse ao Professor Luiz Carlos que em momento algum fez crítica pessoal a ele ou citou o nome 125 

dele. Falou da sua dedicação ao trabalho e disse que apesar das diferenças políticas nunca foi 126 

desonesto com ele e que conforme foi falado, em Muzambinho não se tem o costume de se 127 

“debater”. Professor Luiz Carlos falou que as reuniões que acontecem costumam ser enjeitadas,  128 

que ninguém quer ir em reunião. Existem algumas pessoas que usam as reuniões como 129 

“palanque político”. Tem pessoas mais simples que ficam acanhadas. O que foi colocado no e-130 

mail publicamente poderia ter sido falado pessoalmente. Professor Tarcísio pede desculpas ao 131 

Professor Luiz e pede encarecidamente que retire a proposta dele e que o assunto se dê por 132 

encerrado.  Pedini se manifestou primeiramente com relação aos e-mails, perguntou se o fato está 133 

esclarecido ou não ou se o Conselho pretende dar algum encaminhamento. Todos concordaram 134 

em dar o assunto como encerrado. Com relação as rasuras Pedini põe em votação se todos 135 

concordam com a sugestão do conselheiro Everson, que sugeriu que as folhas rasuradas sejam 136 

substituídas, permanecendo o texto como está. Everson propõe que se faça na ata atual seus 137 

esclarecimentos pessoais e não que os Conselheiros aprovem as alterações feitas pelo Tarcísio. O 138 

Presidente deixa bem claro se houver algum pedido, seja por denúncia, processo administrativo 139 

ou outro, haverá o encaminhamento.   Todos concordam com a proposta de substituição das 140 

folhas rasuradas e o esclarecimento pessoal do Professor Tarcísio na ata atual como segue: 141 

Emendas e correções da ata do dia 16 de dezembro de 2013 deste Conselho Superior do 142 



IFSULDEMINAS, referente à descrição das falas proferidas nesta reunião.pelo conselheiro 143 

Tarcísio de Souza Gaspar. Na Alínea 335, deve-se substituir a expressão “de culpa (covarde)” 144 

pelo seguinte texto: “apressada e no limite covarde, pois foi decidida de forma atípica, sem 145 

documento de respaldo, numa única reunião, com voto de conselheiros que poderiam se 146 

candidatar na próxima eleição; e a opção por turno único favorece gestores que já se 147 

encontravam no poder, no caso de que estes se candidatassem; essa decisão repercutiu....” Na 148 

alínea 363, após a palavra “antidemocrática”, deve seguir-se, ao invés do ponto final, o seguinte 149 

texto complementar: “porque restringe muito o direito de candidatura dos servidores dos IFs, ao 150 

estabelecer critérios limitadores, que permitem apenas a poucos servidores o direito de 151 

candidatura aos postos de diretor e reitor.”Na Alínea 364, após a palavra “turno”, deve-se excluir 152 

o trecho “pode eleger o candidato”, e substituí-lo pelo seguinte trecho: “favorecem os gestores 153 

que já ocupam os postos de diretor e reitor, na medida em que facilitam a (re)eleição dos 154 

mesmos, caso estes se candidatem e a eleição ocorra em turno único”. Na Alínea 365, após a 155 

palavra “específica”, inserir a expressão: “do IFSULDEMINAS”. Na Alínea 366, após a palavra 156 

“câmpus”, inserir o seguinte texto: “pois não há norma institucional que regulamente os 157 

aproveitamentos de vagas dos servidores que venham a ser contratados pelo IFSULDEMINAS; 158 

quem decide pelo aproveitamento ou não de um candidato a servidor são, no limite, os diretores 159 

dos câmpus, que podem ou não obedecer a orientações dos colegiados de cursos.” Na Alínea 160 

367, após a vírgula (“,”), inserir a seguinte expressão: “direta ou indiretamente,” Nas Alíneas 369 161 

e 370, excluir a frase “O diretor do Campus Muzambinho administra quase 700 bolsas 162 

remuneradas”. Não designei o número de bolsas. Na alínea 371, deve-se excluir o trecho “,há 163 

mecanismo de gestão de poder”, e substituí-lo pela seguinte texto: “gera distorções e prejuízos à 164 

democracia institucional”. Na alínea 376, excluir a expressão “dos coordenadores” e substituí-la 165 

pela seguinte: “do respectivo colegiado de curso”. Ainda na Alínea 376, excluir a expressão 166 

“pelo coordenador” e substituí-la pela seguinte: “pelo colegiado de curso pertinente” Na alínea 167 

391, deve-se excluir a expressão “se Deus quiser”. Na alínea 394, deve-se excluir a palavra 168 

“covarde” e substituí-la pelo seguinte texto: “institucional apressada e covarde, pois foi tomada 169 

de maneira atípica: o tema de pauta ‘eleições’ não teve documento de respaldo, que esclarecesse 170 

seu conteúdo, ao contrário da praxe até então seguida nesse Conselho; a decisão foi tomada 171 

numa única reunião; conselheiros que poderiam vir a se candidatar nas eleições deram voto nessa 172 

matéria; e a opção por turno único favorece a reeleição de gestores que já se encontram no poder. 173 

Por tudo isso é que qualificava dessa forma a decisão do Conselho. Não faz acusação contra 174 

ninguém individualmente, nem mesmo contra os que votaram pelo turno único, mas critica a 175 

decisão política tomada por este Conselho, no que respeita às eleições.” emendas e correções na 176 

ata do Consup, do dia 16 de dezembro de 2013, referente às minhas falas nesta reunião. Pelo 177 

conselheiro Tarcísio de Souza Gaspar Na Alínea 335, deve-se substituir a expressão “de culpa 178 

(covarde)” pelo seguinte texto: “apressada e no limite covarde, pois foi decidida de forma 179 

atípica, sem documento de respaldo, numa única reunião, com voto de conselheiros que 180 

poderiam se candidatar na próxima eleição; e a opção por turno único favorece gestores que já se 181 

encontravam no poder, no caso de que estes se candidatassem; essa decisão repercutiu....” Na 182 

alínea 363, após a palavra “antidemocrática”, deve seguir-se, ao invés do ponto final, o seguinte 183 

texto complementar: “porque restringe muito o direito de candidatura dos servidores dos IFs, ao 184 

estabelecer critérios limitadores, que permitem apenas a poucos servidores o direito de 185 

candidatura aos postos de diretor e reitor.” Na Alínea 364, após a palavra “turno”, deve-se 186 

excluir o trecho “pode eleger o candidato”, e substituí-lo pelo seguinte trecho: “favorecem os 187 

gestores que já ocupam os postos de diretor e reitor, na medida em que facilitam a (re)eleição dos 188 

mesmos, caso estes se candidatem e a eleição ocorra em turno único”. Na Alínea 365, após a 189 

palavra “específica”, inserir a expressão: “do IFSULDEMINAS”. Na Alínea 366, após a palavra 190 

“câmpus”, inserir o seguinte texto: “pois não há norma institucional que regulamente os 191 

aproveitamentos de vagas dos servidores que venham a ser contratados pelo IFSULDEMINAS; 192 

quem decide pelo aproveitamento ou não de um candidato a servidor são, no limite, os diretores 193 

dos câmpus, que podem ou não obedecer a orientações dos colegiados de cursos.” Na Alínea 194 



367, após a vírgula (“,”), inserir a seguinte expressão: “direta ou indiretamente,” Nas Alíneas 369 195 

e 370, excluir a frase “O diretor do Campus Muzambinho administra quase 700 bolsas 196 

remuneradas”. Não designei o número de bolsas. Na alínea 371, deve-se excluir o trecho “,há 197 

mecanismo de gestão de poder”, e substituí-lo pela seguinte texto: “gera distorções e prejuízos à 198 

democracia institucional”. NA alínea 376, excluir a expressão “dos coordenadores” e substituí-la 199 

pela seguinte: “do respectivo colegiado de curso”. Ainda na Alínea 376, excluir a expressão 200 

“pelo coordenador” e substituí-la pela seguinte: “pelo colegiado de curso pertinente” Na alínea 201 

391, deve-se excluir a expressão “se Deus quiser”. Na alínea 394, deve-se excluir a palavra 202 

“covarde” e substituí-la pelo seguinte texto: “institucional apressada e covarde, pois foi tomada 203 

de maneira atípica: o tema de pauta ‘eleições’ não teve documento de respaldo, que esclarecesse 204 

seu conteúdo, ao contrário da praxe até então seguida nesse Conselho; a decisão foi tomada 205 

numa única reunião; conselheiros que poderiam vir a se candidatar nas eleições deram voto nessa 206 

matéria; e a opção por turno único favorece a reeleição de gestores que já se encontram no poder. 207 

Por tudo isso é que qualificava dessa forma a decisão do Conselho. Não faz acusação contra 208 

ninguém individualmente, nem mesmo contra os que votaram pelo turno único, mas critica a 209 

decisão política tomada por este Conselho, no que respeita às eleições.” O presidente passou para 210 

o Próximo item da pauta que tratou da Indicação dos membros para (Conselho Curador, 211 

Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da FADEMA) para serem referendados pelo 212 

CONSUP, conforme dispõe legislação específica que trata de matérias inerentes a Fundação de 213 

Apoio, no intuito de recredenciamento junto ao MEC/MCTI. O Secretário Executivo da 214 

FADEMA, Christoffer Carvalho Vitor apresentou os nomes para o próximo Conselho Curador. 215 

Falou ainda que são dez indicados pela comunidade do câmpus que são Aline Manke, Brígida 216 

Vilas Boas, José Pereira, Letícia Sepini Batista, Leandro Carlos Paiva, Walnir Gomes Ferreira 217 

Júnior, Edson Rubens Leite, Roberto Camilo Órfão, Carlos Henrique Paulino e Silvana da Silva, 218 

todos docentes do Câmpus Machado (destes, cinco serão escolhidos). Professor Walner disse que 219 

gostaria de sugerir cinco nomes de pessoas que estão mais envolvidas  e com mais tempo para se 220 

dedicar ao Conselho Curador, sendo: Brígida, José Pereira, Letícia, Leandro e Édson.  Além 221 

desses tem ainda o coordenador de pesquisa e o de extensão que são indicados pelo diretor e 222 

também o diretor que é o Presidente Curador.  Christoffer explicou ainda que além desses ainda 223 

tem os três da diretoria executiva que no caso são: Luciano Olinto, Camilo Antônio de Assis 224 

Barbosa e Elissa Castro Caixeta de Azevedo. Pedini põe em discussão a escolha dos membros, 225 

sendo aprovado por todos. Outro item da pauta tratou da Aprovação do Relatório Bianual de 226 

Gestão e Execução de Projetos da Fundação de Apoio junto a entidade apoiada. Christoffer 227 

explicou que trata-se de toda a documentação,  estatuto, a diretoria, além dos projetos que foram 228 

executados que devem ser aprovados pelo Conselho Superior para um posterior 229 

recredenciamento junto ao MEC. Foram executados seis projetos no ano de 2013, são eles: 230 

Semana Tecnológica no Câmpus Machado, OBAP com a Reitoria, dois projetos com a 231 

FAPEMIG um em Muzambinho e outro em Inconfidentes, projeto de Solos e Café com o 232 

Câmpus Machado. Todos os projetos constam o responsável pelo evento, o quantitativo por 233 

projeto além das licitações, as aquisições e tudo com o parecer do Procurador. O Presidente 234 

colocou em discussão, sendo aprovado por todos. Pedini falou ainda da importância de se fazer 235 

uma esplanação sobre o que vem a ser a FADEMA  já na nova gestão. Dando sequência a 236 

reunião, o Presidente convidou o servidor Camilo para falar sobre o Relatório de Gestão. 237 

Camilo apresentou um breve resumo sobre o Relatório de Gestão: O que é um relatório de 238 

gestão? Os relatórios apresentarão os fatos e sua avaliação de uma maneira objetiva, clara e 239 

restrita aos elementos essenciais. Os relatórios deverão ser redigidos em uma linguagem precisa 240 

e de fácil compreensão. Declaração de Lima sobre Diretrizes para Preceitos de Auditoria. 241 

Documento de auditoria opinião bem informada; Prestação de contas o poder público fala ao 242 

cidadão médio; Exposição factual fatores internos e externos; Qual a mensagem do TCU? Mais 243 

governança; Mais gestão de processos; Mais foco nos resultados – efetividad Multicâmpus e 244 

além de eficácia e eficiência; Novos processos administrativos; Conteúdos; tópicos do relatório 245 

de gestão 2013; Perfil institucional Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de 246 



Caldas, Pouso Alegre, Três Corações e Carmo de Minas; Pluricurricular agronomia, informática, 247 

administração, licenciaturas; Verticalizado cursos de nível médio (propedêutico e técnico), nível 248 

superior e pós-graduação; Integrado à comunidade ampla rede de parceria; Macroprocessos 249 

finalísticos ensino, pesquisa e extensão; Macroprocessos de apoio execução orçamentária, 250 

processos admissionais, obras públicas, gestão de pessoas, sustentabilidade, normatização, 251 

comunicação, informatização; Reestruturação da percepção dos macroprocessos a partir do 252 

diagnóstico de atividades realizado neste relatório; Programas e projetos; Mapeamento de 253 

programas e projetos identificação de grupos de ações educacionais e administrativas; Quadros 254 

de programas e projetos comparabilidade, consulta mais fácil, avaliação de indicadores; 255 

Tendências avaliação de indicadores, armazenamento de dados desagregados; Exemplos: 256 

Diretoria de ingressos custos e procedimentos; Obras públicas desafios das construções; FIC, 257 

Pronatec, Mulheres Mil dificuldades de implementação Passo inicial para mapear processos; 258 

Outros tópicos; Relacionamento com a sociedade identificação dos principais canais; Programas 259 

de governo capacidade do IFSULDEMINAS em implementar políticas públicas; Orçamento e 260 

finanças explicitação do impacto das ações educacionais no orçamento (Matriz CONIF); 261 

Terceirização gargalos dos modelos de contratação e na capacitação dos fiscais de contratos; 262 

Patrimônio (frota e imóveis) uso adequado e necessidade de acréscimos; Tecnologia da 263 

Informação mais informatização (SISREQ, SUAP, Auxílio estudantil) e infraestrutura; Gestão 264 

ambiental Plano de Gestão de Logística Sustentável; Conformidade normativa menos 265 

recomendações OCI e TCU, problemas da macrofunção de depreciação; O que fica de 2013? 266 

Variedade de serviços; Aperfeiçoamento dos serviços educacionais; Sinalização de 267 

procedimentos administrativos para mais efetividade; Novos desafios. Logo após a esplanação 268 

do servidor Camilo o Presidente pediu que os Conselheiros se manifestassem caso alguma 269 

dúvida. Camilo deixou bem claro que o relatório não foi feito por ele, sua participação foi na 270 

condução dos trabalhos. Falou ainda que o relatório é um obrigação legal que deve ser entregue 271 

ao Tribunal de Contas da União até o dia trinta de março.  Após a apresentação do Relatório de 272 

Gestão, o Presidente colocou em votação e o mesmo foi aprovado por todos. Neste momento 273 

aconteceu o intervalo para o almoço. Retornando do almoço, o  Presidente apresentou o próximo 274 

item da pauta:  Aprovação do edital para eleição do Conselho Superior. Com a palavra o 275 

Servidor Rildo Borges Duarte, presidente da  Comissão Eleitoral Central para a escolha dos 276 

representantes do Conselho Superior. O servidor informou que foi encaminhado a todos o edital 277 

para escolha dos Conselheiros na gestão de 2014 a 2016. Disse que a eleição ocorrerá somente 278 

nos câmpus e serão escolhidos os representantes na forma de chapa (Titular e Suplente) por 279 

seguimento (um docente, um técnico administrativo, um discente e um egresso por câmpus).  A 280 

Comissão Eleitoral foi composta através da Portaria quatrocentos e quarenta e um de dezenove 281 

de março de dois mil e quatorze e as comissões locais terão que ser designadas até amanhã dia 282 

27 de março. Com relação aos egressos ficou decidido que  o “egresso discente” pode escolher 283 

na qual categoria quer se candidatar (ou com egresso ou como discente). O cargo que se escolher 284 

vai ser o que vai votar. Com relação ao cronograma o Professor Rildo explicou que ele foi 285 

pensado levando em conta os próximos feriados. Após discussão o cronograma apresentado foi 286 

alterado, ficando da seguinte forma: Publicação do Edital do Regulamento Eleitoral pelo 287 

Conselho Superior em 26/03/2014; Publicação das Comissões Locais - 27/03/2014; Inscrição de 288 

Candidatos Inscrição de Candidatos - 31/03/2014 até às 15h do dia 04/04/2014; Publicação da 289 

lista de candidatos inscritos pela Comissão Eleitoral Central – 04/04/2014; Apresentação de 290 

pedidos de impugnação de candidaturas – 07/04/2014; Análise e julgamento do pedido de 291 

impugnação de candidatos pela Comissão Eleitoral – 08/04/2014; Publicação do resultado do 292 

julgamento dos recursos de impugnação de candidatos – 08/04/2014; Homologação e publicação 293 

das inscrições de candidaturas, após análise de impugnações pela Comissão Eleitoral Central – 294 

08/04/2014; Realização de Campanha Eleitoral - 09/04/2014 até às 23h59 min do dia 295 

21/04/2014;  Escolha e convocação do Presidente, Secretário e mesários e convocação dos 296 

suplentes 10/04/2014; Indicação dos Fiscais dos candidatos – 10/04/2014; ELEIÇÃO -  297 

23/04/2014, das 08h às 21h; Apuração dos votos – 23 e 24/04/2014, após o encerramento da  298 



votação; Encaminhamento dos Resultados à Comissão Eleitoral Central pelas Comissões Locais 299 

– 24/04/2014; Publicação dos Resultados da votação – 24/04/2014; Prazo para apresentação de 300 

Recursos ao Resultado da votação - 25/04/2014, até às 15h; Análise e publicação dos Recursos 301 

ao Resultado da votação -  28/04/2014; RESULTADO FINAL e encaminhamento ao Conselho 302 

Superior – 28/04/2014; Posse dos novos Conselheiros – 30/04/2014. Feitas as alterações no 303 

cronograma, e na questão dos egressos, Pedini colocou em votação a aprovação do edital. Todos 304 

aprovaram. Pedini deflagrou o processo eleitoral dos membros do Conselho Superior, agradeceu 305 

e desejou um bom trabalho para a Comissão Eleitoral Central. Dando sequencia a reunião o 306 

Presidente falou sobre Alteração nos Regimentos da CAPEPI e NIPE e solicitou ao servidor 307 

Camilo para apresentação. Camilo falou que com relação a alteração da CAPEPI no artigo 308 

segundo, parágrafo único, estabelece que quando fossem constituídos os NIPEs nos câmpus 309 

novos seria realizada eleição. Como vai ser realizada a eleição para todos os NIPEs este ano. Foi 310 

solicitado que esse inciso parágrafo único fosse renovado. Com relação ao NIPE, Camilo 311 

explicou que houve uma discussão sobre a inclusão do DAP (Diretor de Administração e 312 

Planejamento) no NIPE. Devido a natureza administrativa, na CAPEPI foi sugerido que o DAP 313 

fizesse parte apenas como convidado, se o NIPE achar necessário. Camilo foi questionado pelos 314 

Conselheiros sobre alguns itens no regimento que estavam em negrito. Camilo falou que não 315 

sabia do que se tratava. Pedini suspende a discussão e solicita ao servidor  Camilo que retorne 316 

depois para um esclarecimento mais detalhado. Pedini solicitou a presença da Auditora Raquel 317 

Bonamichi dos Santos Soares para apresentação do próximo item da pauta que tratou da 318 

Proposta de alteração do Regimento Interno da Unidade de Auditoria Interna. Pedini falou 319 

que a Raquel é a substituta do Auditor Gabriel que não pode comparecer na reunião devido a 320 

participação no curso de Licitação e Obras. Raquel falou que a CGU fez algumas recomendações 321 

foi sugerida alterações no Regimento da Auditoria Interna para aprovação do Conselho. Pedini 322 

perguntou se houve alguma alteração relevante. Raquel disse que não, só foi falado para não 323 

participar de ato de gestão, que a Auditoria tivesse liberdade de entrar nos setores e ter acesso 324 

aos documentos. Pedini põe em votação e todos aprovaram sem observações. Outro item da 325 

Pauta, tratou da Homologação das Resoluções Ad Referendum 003 Alteração da Resolução 326 

049/2011 passando a ter a seguinte leitura: Aprovar os Projetos Pedagógicos e criar os cursos, 327 

Câmpus Passos: - Técnico em Vestuário, subsequente, ensino presencial; - Técnico em Vestuário, 328 

concomitante, ensino presencial; - Técnico em Comunicação Visual, subsequente, ensino 329 

presencial; - Técnico em Comunicação Visual, concomitante, ensino presencial; - Técnico em 330 

Enfermagem, subsequente, ensino presencial; - Técnico em Informática, subsequente, ensino 331 

presencial. Pedini falou que houve um equivoco da Pró-reitoria de Ensino em não incluir a 332 

nomenclatura, Pedini falou ainda que os processos dos cursos seguiram todo o trâmite, passando 333 

pelos órgãos colegiados, como os cursos já estavam em andamento não restou outra alternativa a 334 

não ser aprovar  ad referendum. Pedini colocou em discussão e foi aprovado por todos. Com 335 

relação a resolução 004/2014 Aprovação do PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria 336 

Interna, que também aconteceu Ad referendum para cumprir os prazos. Pedini põe em discussão. 337 

Todos Aprovaram. Com relação a resolução 005/2014  Alteração da Resolução 026/2013, que 338 

trata da Normativa de concessão de carga horária semanal de trabalho para capacitação, licenças 339 

e afastamentos de Técnico-administrativos em Educação do IFSULDEMINAS para participação 340 

em programas de capacitação e qualificação profissional. O Art. 3º da resolução terá a seguinte 341 

redação: “Art. 3º Ao servidor técnico-administrativo matriculado em cursos ou disciplinas, na 342 

condição de aluno regular ou em atualização, nas modalidades presenciais ou a distância, da 343 

educação básica, técnica e superior (graduação e pós-graduação), com jornada de trabalho de 40 344 

horas semanais, não contemplado com a licença para capacitação integral, poderá ter até 20% de 345 

sua carga horária destinada para capacitação, mediante as condições estabelecidas nesta 346 

normativa.” A aprovação aconteceu, devido a urgência e as novas demandas que estão chegando 347 

e também para evitar o problema no funcionamento das unidades. Pedini põe em discussão e 348 

todos aprovam. O servidor Camilo retornou para a reunião dizendo que entrou em contato com a 349 

PPPI e foi solicitado que a discussão fique para a próxima reunião do Conselho.  Pedini falou 350 



que precisará se retirar pois está com uma viagem marcada para Brasília e solicitou a presença 351 

do Professor Marcelo Rosa para prosseguir com a reunião. Marcelo Rosa solicitou a presença do 352 

servidor Valdir Morales para apresentar o próximo item da pauta que tratou da aprovação da  353 

Minuta das COMSSEGs – Comissões de Saúde, Segurança e Prevenção de Riscos 354 

Ocupacionais do IFSULDEMINAS. O Presidente perguntou aos conselheiros se existe alguma 355 

consideração. Everson disse que seria importante a participação do sindicado nas COMSSEGs. 356 

Valdir disse que fazem parte da comissão, docentes e técnicos administrativos na proporção de 357 

um representante com seu suplente para cada quarenta servidores.  Luiz Flávio sugeriu a 358 

participação também de uma representação de  discente. Logo após a discussão, ficou decido a 359 

alteração no item, Da Organização : Art.3º. A COMSSEG será composta por representantes dos 360 

Docentes, Técnicos  Administrativos efetivos, Discentes e Sindicato, eleitos por cada 361 

representação, tendo um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário sendo sempre membros 362 

Titular e Suplente. §1º. Presidente e Vice-Presidente serão eleitos dentre os Docentes e Técnicos 363 

Titular. Estes serão eleitos com a participação dos Titulares e Suplentes; §2º. O Secretário e seu 364 

substituto serão indicados entre os membros servidores da COMSSEG. §3º. As eleições deverão 365 

ser realizadas pelas respectivas representações que fazem parte da Instituição - Docentes e 366 

Técnicos Administrativos - da seguinte forma: I - Docentes e Técnicos Administrativos na 367 

proporção de um representante titular e um suplente a cada 40 (quarenta) servidores ou fração 368 

desta, por representação; §4º. A participação de representantes dos Discentes e do Sindicato dos 369 

Servidores (SINASEFE) será da seguinte forma: I – Discentes - indicação de representantes dos 370 

órgãos das entidades estudantis reconhecidas pelos Câmpus, sendo um titular e um suplente. II – 371 

SINASEFE – indicação dentre seus representantes, sendo um titular e um suplente;  As reuniões 372 

passam a ser bimestrais. No art. 7º. A Direção do Câmpus e Reitoria deverão garantir, quando 373 

possível, infraestrutura básica para que a COMSSEG possa cumprir suas atribuições. No item  374 

Da Capacitação dos Membros da COMSSEG no §1º. Em caso de primeiro mandato a 375 

capacitação deverá ocorrer até 90 dias após a posse. Após as alterações a minuta foi aprovada por 376 

todos. Professor Marcelo Rosa agradeceu a presença do servidor Valdir e passou para o próximo 377 

item da pauta. Reestruturação dos Projetos Pedagógicos de Cursos – Câmpus Passos. Marcelo 378 

Rosa disse que nas últimas duas reuniões do Conselho Superior foram aprovados as alterações 379 

dos Projetos Pedagógicos dos outros câmpus e ficou faltando o Câmpus Passos que também está 380 

no mesmo molde. Marcelo Rosa põe em votação e todos aprovaram. O próximo item de pauta 381 

tratou da alteração no Regimento Geral do IFSULDEMINAS - Coordenadoria de Ações 382 

Inclusivas (CAIn). Marcelo Explicou que a Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com o Reitor 383 

foram desenvolvendo projetos para trabalhar as ações inclusivas que conta com profissionais 384 

como a equipe multidisciplinar  além dos Interpretes de Libras que já participaram de um evento 385 

promovido pelo Instituto que foi o Sétimo Seminário de Bibliotecários da Rede Federal, evento 386 

este que foi um destaque importante para a Instituição. O seminário contou com a participação 387 

de trinta e dois Institutos mais o Colégio Pedro Segundo e os dois CEFETs além de 388 

bibliotecários da região. Marcelo Rosa falou ainda que também tem o servidor Afrânio que era o 389 

psicólogo de Machado que passou a atuar na Pró-Reitoria de Ensino a cinco meses e está 390 

trabalhando diretamente nas ações inclusivas dentro do Instituto. Tanto para essa atividade 391 

quanto para a COGEBI que é a Coordenadoria Geral de Bibliotecas não existe função 392 

gratificada. Marcelo Rosa colocou ainda que a equipe tem avançado muito nessas questões. Foi 393 

aprovado por todos a criação do CAIn. Outro item que faz parte da pauta, tratou da Alteração no 394 

Regimento Geral do IFSULDEMINAS - Coordenadoria Geral de Bibliotecas (COGEBI). 395 

Professor Marcelo Rosa disse que a criação é para atender uma resolução do Sistema Integrado 396 

de Bibliotecas aprovada pelo Conselho Superior. Aprovada por todos. O último assunto dos 397 

Expedientes tratou da aprovação da Minuta Revalidação de Diplomas obtidos no exterior. 398 

Marcelo Rosa falou que aconteceram quatro pedidos de revalidação de diplomas e que não se 399 

pode fazer nada enquanto não tiver o regimento aprovado. Os Institutos fazem a revalidação dos 400 

cursos Técnicos e Tecnológicos, ficando os cursos de bacharelados a cargo das Universidades 401 

Públicas. O assunto já foi discutido pelos órgãos colegiados. Foram feitas algumas adequações 402 



tanto pela Câmara de Ensino quanto no CEPE e agora está para apreciação do Conselho 403 

Superior. O Conselheiro Luiz Fernando perguntou qual a necessidade de se fazer um edital se 404 

isso poderia ser feito por bancada. Marcelo Rosa respondeu que foi usado como modelo o 405 

Instituto Federal do Pernambuco, além de ter sido pesquisado como era feito nos outros 406 

Institutos e todos são por edital. Marcelo Rosa completou dizendo que é seguido um edital para 407 

se ter uma organização no processo. Monta-se uma comissão e se chegar dois processos para o 408 

mesmo curso, a mesma comissão analisa os dois. Outra questão colocada pelo Conselheiro é a 409 

exigência da Proficiência em língua portuguesa e a obrigatoriedade de tradução fundamentada 410 

para a língua Portuguesa o que torna o processo caro. Marcelo Rosa explicou que se trata de 411 

respeito pela língua falada em nosso país. Com relação a tradução, Marcelo colocou que pode 412 

acrescentar se não houver pessoas na comissão com o conhecimento da língua do país que emitiu 413 

o diploma ocorrerá a necessidade da tradução fundamentada. O Presidente colocou em votação, 414 

sendo aprovado por todos. O Presidente fez um pedido com relação à Resolução trinta e um de 415 

dois mil e treze, no artigo vinte e cinco foi identificado  um erro português. A pedagoga Wanúcia 416 

de Três Corações que alertou. O texto faz referência ao número de dependências no ensino 417 

subsequente, relacionadas ao número de disciplinas que compõe o módulo. O texto correto é o 418 

seguinte:  “O estudante com dependência em até duas disciplinas, para módulo que contém seis 419 

disciplinas e três disciplinas a mais para módulos que contenham mais de seis disciplinas” em 420 

substituição ao texto errado: “O estudante com dependência que tenham mais de duas disciplinas 421 

num módulo até seis e três disciplinas a mais num módulo a cima de seis”. Todos concordam 422 

com a alteração do texto sem alteração do número da resolução. Professor Marcelo agradeceu 423 

aos Conselheiros em nome da Pró-Reitoria de Ensino que avançou muito e se encontra 424 

resguardadas em seus regimentos. O Presidente agradeceu a todos pela presença e declarou 425 

encerrada a reunião às quatorze horas e cinquenta minutos. Eu, _________________ Iracy 426 

Rennó Moreira de Lima, Secretária “ad hoc” deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após 427 

apreciação será assinada por todos os presentes.  Pouso Alegre, vinte e seis de março de dois mil 428 

e quatorze.  429 
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