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01 de setembro de 2015.
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No primeiro dia do mês de setembro, do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta e nove
minutos, na Sala de Reuniões do Campus Muzambinho, sob a Presidência do Reitor, Professor
Marcelo Bregagnoli, realizou-se a 10ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 20142016), estando presentes os Senhores Conselheiros: Representantes Servidores Docentes: Evane da
Silva; Renê Hamilton Dini Filho; Flávio Santos Freitas; Marco Aurélio Nicolato Peixoto.
Representantes Corpo Discente: Adriano Viana ; Washington Bruno Silva Pereira; Washington dos
Reis; Pedro Brandão Loro; Guilherme Vilhena Vilasboas. Representantes Servidores Técnicos
Administrativos: Eustáchio Carneiro; Sandro Soares da Penha; Clayton Silva Mendes; Nelson de
Lima Damião; Xenia Souza Araújo. Representantes dos Egressos: Renan Andrade Pereira;
Christoffer Carvalho Vitor : Jorge Vanderlei Silva; Márcia Scodeler. Representantes Entidades
Trabalhadores: José de Oliveira Ruela ; Célio Antonio Leite . Representantes Diretores Gerais
dos Campi: Luiz Carlos Machado Rodrigues; Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Aline Manke
Nachtigall; João Paulo de Toledo Gomes; Josué Lopes ; Marcelo Carvalho Bottazzini. Justificaram
ausência: Representantes Servidores Docentes: Liliane Teixeira Xavier, João Paulo Lopes, Letícia
Sepini Batista, Luciano Pereira Carvalho; Representantes Corpo Discente: Arthur Dantas Rocha;
Representantes Servidores Técnicos Administrativos: Antônio Marcos de Lima; Representantes
Entidades Patronais: Neusa Maria Arruda; Representantes do Setor Público ou Estatais: Pedro
Paulo de Oliveira Fagundes. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos Conselheiros,
sendo: 01. Palavra do Presidente. 02. Verificação do Quórum do Conselho Superior (Secretário). 03.
Aprovação da Ata da reunião do dia 30/06/2015. 04. Apresentação da Auditoria Interna e proposta de
alteração em seu Regimento. 05. Proposta de regulamento sobre os trabalhos desenvolvidos pelos(as)
pedagogos(as) no IFSULDEMINAS. 06. Proposta de Certificação na Modalidade de Especialização
Técnica, alunos egressos do Curso Técnico em Enfermagem que concluíram o Curso de Formação
Continuada de Urgência e Emergência – Campus Avançado Três Corações. 07. Proposta de alteração
da Resolução 038/2012, Curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão Escolar alterando a carga
horária de 360 para 470 horas. 08. Proposta de criação dos Cursos: Técnico em Informática
Integrado, Técnico em Contabilidade Subsequente e Técnico em Segurança no Trabalho Subsequente
– Campus Avançado Carmo de Minas. 09. Homologação da Resolução 41/2015 de 10 de julho de
2015. 10. Proposta de criação de novos cursos em Passos e Três Corações. 11. Aprovação de novos
Polos e-Tec – IFSULDEMINAS nas cidades de Alterosa, Andradas, Campo do Meio e Itajubá. 12.
Alteração no PDI 2014/2018 - alteração de percentual de ingresso de discentes no IFSULDEMINAS.
13. Minuta da Resolução de Implantação do Decreto 1.590 no IFSULDEMINAS. 14. Convite para a
Olimpíada Internacional de Ciências da Terra (IESO 2015). 15. Expedientes (Presidente e Secretário).
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O Presidente começou a reunião agradecendo ao Professor Luiz Carlos pela receptividade. Explicou a
necessidade e a urgência da reunião na data de primeiro de setembro. Falou sobre a reunião que
acontece no dia 02 de setembro em Lavras, a pedido do Professor Luiz Cláudio Costa, Secretário
Executivo do Mec, sobre a montagem de um campus compartilhado. Trata-se da Parceria entre as
Universidades Federais e os Institutos Federais e com isso a elaboração de um projeto entre o
IFSULDEMINAS e a Universidade Federal de Lavras. Marcelo Bregagnoli informou sobre a
presença da SPU (Secretaria do Patrimônio da União) no Campus Inconfidentes na pessoa do Rogério
Veiga Aranha (Superintendente do Patrimônio da União no Estado de Minas Gerais) para vistoria e
regularização de área com a transferência do patrimônio da União para o IFSULDEMINAS. O
Presidente agradeceu aos Conselheiros do Campus Machado pela presença na reunião, tendo em vista
que no calendário do campus é feriado. O Presidente colocou a ata em discussão. O Conselheiro
Antônio Marcos solicitou a alteração na linha 277, acrescentando “Consultar demais órgãos
Colegiados”. A alteração foi feita na ata e a mesma foi aprovada e assinada por todos. Eustachio
solicitou a permissão aos Conselheiros para que um representante do SINASEFE falasse algumas
palavras sobre o item de pauta do decreto 1590 antes da votação do mesmo. O Presidente solicitou
que se aguardasse o anúncio do item de pauta para a manifestação dos Conselheiros. Marcelo
Bregagnoli convidou o Auditor Gabriel Filipe da Silva para fazer a apresentação do item de pauta: 04.
Apresentação da Auditoria Interna e proposta de alteração em seu Regimento. Gabriel se apresentou
como Coordenador Geral da Auditoria Interna do IFSULDEMINAS. Apresentou também as
Auditoras Internas: Eufrásia de Souza Melo, que trabalha no Campus Inconfidentes, e Raquel
Bonamichi dos Santos Soares, que trabalha na Reitoria. “A Unidade de Auditoria Interna é o órgão
de controle interno responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações
do Instituto no sentido de desenvolver ações preventivas para a garantia da legalidade, da moralidade
e da probidade dos atos da administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais”. Gabriel citou o DECRETO No 3.591, DE 6 DE SETEMBRO 2000, que dispõe
sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e dá outras providências. Falou
também que a auditoria interna está diretamente subordinada ao Conselho Superior, órgão máximo da
Instituição. “A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de
consultoria”. Falou da missão da auditoria interna: “Avaliar os atos de gestão quanto à legalidade,
legitimidade, eficácia, eficiência e efetividade, e prestar consultoria para aperfeiçoamento das
atividades e estruturas de controles internos”. Sobre a proposta de alteração do regimento, foram
acrescentados: No capítulo I: a missão, a visão e os valores da Unidade de Auditoria Interna. No
capítulo VI: procedimentos éticos a serem observados pelos auditores. No capítulo VII:
procedimentos em caso de conflito de interesses na atuação da atividade de auditoria. No capítulo
VIII: procedimentos a serem observados para a comunicação dos trabalhos da auditoria interna.
Houve também atualização das competências do Coordenador Geral e da equipe de apoio,
adequando-as às Normas internacionais. O presidente colocou em votação a proposta de alteração no
Regimento de Auditoria Interna, sendo aprovada por todos. Marcelo Bregagnoli agradeceu a presença
dos auditores. O Presidente solicitou a antecipação do item 12 da pauta, todos concordaram. Marcelo
Bregagnoli convidou o servidor Guilherme Antônio Poscidônio V. Camilo, Coordenador Geral de
Ingresso, para apresentação do item: 12. Alteração no PDI 2014/2018 - alteração de percentual de
ingresso de discentes no IFSULDEMINAS. Guilherme falou da alteração no percentual de vagas
SiSU e Vestibular, explicou que a alteração acontece devido à dificuldade de calendário e do
preenchimento das vagas. No PDI, no Art. 2º - Na página 71, onde se lê: “Os estudantes ingressam no
IFSULDEMINAS através de processos seletivos promovidos de acordo com a Lei nº 12.711, de 29
de agosto de 2012, que foi regulamentada pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, da
seguinte forma: • Cursos técnicos presenciais: metade das vagas se destina aos candidatos que optam
por concorrer através do sistema de cotas e a outra metade é para ampla concorrência e para
candidatos com deficiência. • Cursos superiores: 70% das vagas totais do processo seletivo se
destinam ao SiSU (Sistema de Seleção Unificada) e o restante é para ampla concorrência, candidatos
com deficiência e candidatos que optarem por concorrer através do sistema de cotas. Das vagas do
SiSU, 5% são reservadas a candidatos com deficiência e 50% se destinam a candidatos que optam por
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concorrer através do sistema de cotas.” Leia-se: “Os estudantes ingressam no IFSULDEMINAS
através de processos seletivos promovidos de acordo com a Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012,
que foi regulamentada pelo Decreto nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, da seguinte forma: • Cursos
técnicos presenciais: metade das vagas se destina aos candidatos que optam por concorrer através do
sistema de cotas e a outra metade é para ampla concorrência e para candidatos com deficiência.
•Cursos superiores: 70% das vagas totais oferecidas pelo IFSULDEMINAS são preenchidas por meio
de vestibular próprio e 30% são preenchidas via SiSU (Sistema de Seleção Unificada). Do vestibular
próprio, metade das vagas se destina aos candidatos que optam por concorrer através do sistema de
cotas e a outra metade é para ampla concorrência e para candidatos com deficiência. Do SiSU,
metade das vagas se destina aos candidatos que optam por concorrer através do sistema de cotas e a
outra metade é para ampla concorrência e para candidatos com deficiência”. O Presidente colocou em
votação. O Conselheiro Eustachio se absteve, os demais Conselheiros votaram a favor da aprovação
da alteração no PDI 2014/2018 - alteração de percentual de ingresso de discentes no
IFSULDEMINAS. O Presidente agradeceu ao Guilherme pela presença. Próximo item: 05. Proposta
de regulamento sobre os trabalhos desenvolvidos pelos(as) pedagogos(as) no IFSULDEMINAS. O
Presidente convidou a Pedagoga Wanucia Maria Maia Bernardes Barros que fez uma explanação do
documento que já tramitou pelas Câmaras e pelo Colégio de Dirigentes. O Conselheiro Eustachio
citou o Capítulo IV das atribuições no Art. 6º. Inciso XV. Verificar os Diários de Classe em todos os
níveis de ensino, em sistema eletrônico, impresso ou manuscrito, em conformidade com os Planos de
Ensino de cada disciplina, após análise da secretaria. Deve-se encaminhar parecer ao coordenador do
respectivo curso, quando se fizer necessário; Ele comentou que recebeu alguns e-mails solicitando a
retirada do termo “após análise da secretaria”. Segundo o entendimento do Conselheiro, “Seria
colocar mais uma atribuição para a secretária de algo que não pertence a ela”. O Conselheiro Clayton
Silva Mendes também se manifestou sobre o item lendo uma manifestação das secretarias dos campi,
que também sugerem a retirada do termo conforme colocou o Conselheiro Eustachio. O Conselheiro
Flávio Santos Freitas falou sobre o inciso “V. elaborar manuais de orientação e catálogos de técnicas
pedagógicas;” sugeriu a substituição por “manuais de orientações” e não a determinação de um
catálogo. Flávio falou também sobre uma dúvida no inciso X. participar da construção de Projetos
Pedagógicos de Cursos, bem como das alterações de matrizes curriculares e implantação de novos
cursos, primando pelo cumprimento da Legislação Educacional e pela melhoria do processo
educativo; Flávio comentou que é listado no documento de formação dos colegiados que é uma
atribuição do colegiado a elaboração e a revisão. No regimento do colegiado não é mencionado em
nenhum momento essa “chamada” para os Pedagogos auxiliarem nos trabalhos. A Conselheira Xênia
explicou que todas as atribuições colocadas no documento foram baseadas em leis maiores que as
resoluções internas da instituição. Falou também da importância dos Pedagogos na Construção dos
Planos de Cursos. Após as considerações feitas, o presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. Próximo item de pauta tratou do item 6 - Proposta de Certificação na Modalidade de
Especialização Técnica, alunos egressos do Curso Técnico em Enfermagem que concluíram o Curso
de Formação Continuada de Urgência e Emergência – Campus Avançado Três Corações. Professor
Francisco Vitor de Paula falou que no ano passado o campus tinha vários professores temporários e
na época corria uma notícia que o contrato dos professores não seriam renovados. Foi feita uma
proposta na época de um curso na modalidade de FIC (Formação Inicial Continuada). O curso foi
ofertado utilizando o Projeto Pedagógico do Campus Muzambinho na íntegra. Josué perguntou o que
previa o Edital. Professor Francisco disse que a proposta é de certificar os alunos como
especialização técnica. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado com abstenção do
Professor Josué. Passando para o item 10- Proposta de criação de novos cursos em Passos e Três
Corações. Professor Francisco apresentou a demanda do Campus Três Corações que foi o resultado
de uma audiência Pública, com três áreas a serem seguidas (Mecânica, Logística, Administração e
Informática. Falou da importância dos cursos integrados nos Institutos Federais, “estimulando o aluno
no espírito investigativo sem abrir mão do ensino técnico de qualidade”. Foram apresentados à
aprovação: Curso Técnico em Informática Integrado – Campus Avançado Três Corações, Curso
Técnico em Administração Integrado – Campus Avançado Três Corações e Curso Técnico em
Administração Subsequente – Campus Avançado Três Corações. Após as explanações do Professor
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Bruno e do Professor Donizete, o Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos.
Professor Marcelo Bregagnoli convidou o Diretor do Campus Avançado Carmo de Minas, Professor
João Olímpio que expôs o item 08. Proposta de criação dos Cursos: Técnico em Informática
Integrado –Campus Avançado Carmo de Minas. Professor João revelou a necessidade regional da
implantação do curso Integrado. Foi proposta então a criação do Curso Técnico em Informática
Integrado – Campus Avançado Carmo de Minas. (Aproveitando o PPC do curso recém aprovado do
Campus Avançado Três Corações). O Presidente colocou em votação, com uma abstenção, foi
considerado aprovado. Passando para o próximo: item 10. Proposta de criação de novos cursos em
Passos, Professora Adriana apresentou a proposta da criação do Curso Superior Bacharelado em
Administração de Empresas – Campus Passos. Ressaltou a importância do curso e a demanda
regional. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. O Item de pauta seguinte foi
apresentado pela Professora Luciana: 07. Proposta de alteração da Resolução 038/2012, Curso de
pós-graduação Lato Sensu em Gestão Escolar alterando a carga horária de 360 para 470 horas.
Professora Luciana fez a apresentação do tema. Falou que o curso foi encerrado em abril de 2015 e na
hora de fazer a elaboração dos certificados o curso tinha transcorrido com 470 horas. Foi solicitado
então junto à PROEN a correção para poder emitir o certificado. O Presidente colocou em votação,
sendo aprovado por todos. O item: 09. Homologação da Resolução 41/2015 de 10 de julho de 2015.
Professor Miguel comentou que trata-se da homologação da Resolução “ad referendum” 041/2015,
Criação do Curso Técnico em Enfermagem Subsequente – Campus Inconfidentes em funcionamento
no Polo de São Gonçalo do Sapucaí. O ato de autorização do curso não constava na resolução,
segundo relatos do Professor Miguel. O Presidente colocou em votação sendo aprovado por todos. No
item 10: Professor Maria Bernadete Apresentou o Curso Técnico em Modelagem subsequente,
presencial com habilitação em técnico em modelagem. “Trata-se de um curso com um diferencial, o
eixo cultural com algumas disciplinas específicas e abrangentes.” O Presidente colocou em votação,
curso Técnico em Modelagem, sendo aprovado por todos. Outro curso apresentado pela Professora
Maria Bernadete, criação do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda – Campus Passos. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Professora Juliana apresentou o Curso
Técnico em Comunicação Visual Integrado ao Ensino Médio – Campus Passos. O Presidente colocou
em votação, sendo aprovado por todos. O PPC do curso Tecnólogo em Produção Publicitária foi
apresentado também pela Professora Juliana. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. O item de pauta 11 tratou da aprovação de novos Polos e-Tec – IFSULDEMINAS nas cidades
de Alterosa, Andradas, Campo do Meio e Itajubá. O Presidente convidou o Professor Marcos Roberto
Cândido para fazer a apresentação do tema. Marcos falou que os instrumentos já foram encaminhados
ao Conselho Superior. Justificou que o Polo de Pouso Alegre, que foi colocado nos expedientes,
também está com parecer favorável. Em Andradas, o parecer é favorável com ressalvas pois a
prefeitura fará algumas adequações. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos.
Próximo item de pauta: 13. Minuta da Resolução de Implantação do Decreto 1.590 no
IFSULDEMINAS. O Conselheiro Eustachio solicitou aos Conselheiros que o SINASEFE fizesse
uma explanação sobre o tema. Em resposta à solicitação, o Presidente fez a leitura do Art. 24 – Por
deliberação da maioria dos Conselheiros presentes, em razão da matéria, poderá comparecer às
reuniões do Conselho Superior pessoa diretamente interessada na apreciação da matéria ou
representada por procurador, sob as seguintes condições: a) solicitará seu comparecimento ao
Presidente, por escrito, até 24 horas antes do início da reunião; b) falará em termos respeitosos,
durante 15 (quinze) minutos improrrogáveis, depois do relatório e antes da votação, não podendo ser
aparteada, após o que será convidada, pelo Presidente, a retirar-se do recinto. Presidente colocou em
votação a quebra do regimento. Apenas sete conselheiros foram a favor, não sendo aprovada então a
quebra do regimento. O Servidor Marcel fez a apresentação da proposta de resolução, explicou que a
resolução seguiu um molde do IFSP e foi pautado nos princípios da economicidade e eficiência. “O
documento sendo aprovado, deverá ser criada uma comissão local permanente responsável pela
implantação para acompanhamento e avaliação da flexibilização da jornada de trabalho além do
levantamento dos setores onde se enquadram. A eleição dos membros deverá acontecer no prazo de
15 dias após a aprovação da resolução. A comissão local deverá ser composta por três servidores
técnicos administrativos titulares e três suplentes, eleitos pelos seus pares, podendo ser reeleitos por
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um período. O prazo para elaboração do estudo das comissões é de 60 dias”. Marcel falou ainda que
disponibilizará um modelo do documento para que se tenha um norte. O Presidente parabenizou ao
servidor Maciel e aos demais servidores que trabalharam na construção do documento. Marcel
solicitou aos Conselheiros uma definição no horário de funcionamento do IFSULDEMINAS. O
Presidente fez a leitura do trecho que fala do horário de funcionamento: “Considerando que o
funcionamento do IFSULDEMINAS se estende das 07h00 as 22h30, de segunda a sexta-feira...” Foi
solicitado a alteração, tendo em vista que em alguns casos o funcionamento acontece todos os dias e
24 horas. O Conselheiro Sandro disse que a adequação é necessária mas não vê necessidade de
alteração do documento tendo em vista que trata-se apenas de um “introito sem força normativa”. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos o documento sem alterações. Passando
para os Expedientes Marcelo Bregagnoli falou sobre a Ieso (Olimpíada Internacional de Ciências da
Terra) e tudo indica que o Ministro da Educação virá para o evento além do Marcelo Feres
(Secretário da SETEC) e o Luciano Toledo (Diretor da Rede) que já confirmaram presença na
Abertura do evento. O Evento é fruto do trabalho em equipe, determinação e objetividade do
IFSULDEMINAS. Como parte do evento, acontecerão algumas visitas aos Campi Agrícolas
Machado e Muzambinho, Marcelo Bregagnoli solicitou apoio aos diretores e convidou os
Conselheiros para o Evento. Encerrada a pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e
declarou encerrada a reunião as quatorze horas e treze minutos. Eu, _________________ Iracy
Rennó Moreira de Lima, Secretária “ad hoc” deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após
apreciação será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, primeiro de setembro de dois mil e
quinze.
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