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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de  Minas Gerais  (mandato 2014-2016)  realizada  em
17 de dezembro de 2015.

Aos dezessete dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quarenta
minutos, na Sala de Reuniões do Campus Passos, sob a Presidência do Reitor, Marcelo Bregagnoli,
realizou-se a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2014-2016), estando presentes os
Senhores Conselheiros: Representantes Servidores Docentes: Evane da Silva; Renê Hamilton Dini
Filho;  Flávio  Santos  Freitas;  Ricardo  Aparecido  Avelino;  João  Paulo  Lopes;  Luciano  Pereira
Carvalho. Representantes  Corpo Discente:  Guilherme  Vilhena  Vilasboas.  Representantes
Servidores  Técnicos  Administrativos: Marcos  Roberto  dos  Santos;  Antônio  Marcos  de  Lima;
Clayton Silva Mendes; Nelson de Lima Damião; Xenia Souza Araújo. Representantes dos Egressos:
Christoffer Carvalho Vitor; Márcia Scodeler; Adolfo Luis de Carvalho;  Representantes Diretores
Gerais dos Campi: Luiz Carlos Machado Rodrigues; Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Carlos
Henrique  Rodrigues  Reinato;  João  Paulo  de  Toledo  Gomes;  Marcelo  Carvalho  Bottazzini.
Justificaram  ausência:  Representantes  Entidades  Patronais:  Jorge  Florêncio;  Neusa  Maria
Arruda;  Representante  do  Setor  Público  ou  Estatais: Pedro  Paulo  de  Oliveira  Fagundes;
Representante Discente:  Arthur Dantas Rocha;  Representante Docente: Marco Aurélio Nicolato
Peixoto. A pauta foi encaminhada previamente, 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 01/09/2015; 04. Pauta encaminhada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE): 4.1 Proposta de criação de novos cursos em Pouso Alegre, Três Corações e Muzambinho;
4.2 Alterações em 23 Projetos Pedagógicos de Curso (PPC's) dos campi Pouso Alegre, Poços de
Caldas, Inconfidentes, Passos, Machado e Muzambinho; 4.3 Proposta do Calendário Acadêmico 2016
dos seis campi e dois campi avançados; 4.4 Alteração e revisão da Resolução nº 55/2012 – Regimento
Interno da  CPA (Comissão  Própria  de Avaliação);  4.5 Proposta  de  regulamentação do Programa
Institucional Voluntário de Iniciação Científica e Tecnológica do IFSULDEMINAS; 4.6 Alteração e
revisão da Resolução nº 54/2014 – Atividades esporádicas remuneradas para docentes; 4.7 Alteração
e  revisão  da  Resolução  nº  23/2013  –  Avaliação  de  desempenho  do  Magistério  EBTT  no
IFSULDEMINAS; 4.8 Minuta de regimento geral da Comissão Permanente de Educação a Distância;
4.9 Revisão da Resolução nº 31/2013 – Normas acadêmicas dos cursos subsequentes; 4.10 Revisão
da Resolução nº 108/2014 – Normativa Docente, conforme discussão da Comissão Permanente de
Acompanhamento.  05.  Homologação  da  Resolução  “ad  referendum” nº  60/2015 –  calendário  de
reposição  de  greve  dos  campi  Inconfidentes,  Muzambinho  e  Poços  de  Caldas;  06.  Proposta  de
Resolução para Política de Governança de TI; 07. Estabelecimento dos valores das multas cobradas
nas Bibliotecas do IFSULDEMINAS; 08. Aprovação de novos polos e-Tec em Carmo do Rio Claro e
Bom Repouso; 09. Aprovação do regulamento do restaurante estudantil do Campus Inconfidentes; 10.
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Aprovação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2016; 11. Proposta de resolução para
processos de obras e infraestrutura; 12.  Normativa de afastamento de técnico administrativo; 13.
Retificação de resoluções de curso do Campus Avançado Três Corações; 14. Expedientes (Presidente
e  Secretário).  O  Presidente  do  Conselho  deu  boas-vindas  aos  conselheiros  e  agradeceu  a
receptividade do Professor João Paulo, informou que a reunião não seria transmitida ao vivo devido a
problemas no link de internet, mas posteriormente será disponibilizada no site institucional. Logo
após, o Secretário Evane verificou o Quórum do Conselho Superior e passou a palavra ao Presidente
que apresentou os informes: O Campus Avançado de Carmo de Minas terá sede definitiva em janeiro;
Vestibular:  foram nove mil  inscrições  efetivadas,  candidatos  de 195 cidades  presentes,  as  provas
ocorreram  em  8  campi  simultaneamente,  sendo  o  maior  vestibular  já  realizado  pelo  Instituto.
Professor  João Paulo,  diretor  do  Campus  Passos,  foi  convidado  a  fazer  parte  da  mesa,  Marcelo
Bregagnoli o agradeceu pelas atividades da semana (inauguração de Campus, realização da reunião
de Colégio de Dirigentes e Conselho Superior).  Parabenizou o sucesso do vestibular,  o curso de
Administração em Passos teve 11 candidatos por vaga, a média dos cursos foi de 4 candidatos por
vaga. Marcelo Bregagnoli comentou sobre a licitação das placas fotovoltaicas, realizada ontem (dia
16/12/2015) contando com a presença de sete empresas, uma delas alemã. A aquisição das placas
conta com a parceria da SETEC que, em contrapartida, custeará parte do projeto. As placas serão
instaladas no IFSULDEMINAS e proporcionarão uma economia de 10 mil reais em energia elétrica,
além de atender ao princípio da sustentabilidade. O Presidente informou que a DTIC (Diretoria de
Tecnologia da Informação e Comunicações) concluiu a entrada definitiva do IFSULDEMINAS no
SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública), que foi criado no Rio Grande do Norte para a
Rede  Federal.  O  Instituto  encerrou  o  ano  com  a  realização  de  aproximadamente  150  eventos,
nacionais e internacionais, Marcelo Bregagnoli parabenizou todos os campi, falou ainda que foram
criados 21 novos cursos, ressaltou o afinamento de parceria com PM (Polícia Militar) e também com
a UFLA (Universidade  Federal  de  Lavras)  e  informou  que  gostaria  de  discutir  com a  equipe  a
realização  de  trabalho  educativo  mais  amplo  de  combate  às  drogas,  ação  institucional  de
conscientização. O Presidente colocou em discussão a ata da última reunião do Conselho Superior do
dia 01/09/2015. Não houve nenhuma retificação, sendo assim assinada por todos. A reunião teve
continuidade com as pautas encaminhadas pelo CEPE (Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão),
Professor Marcelo Bregagnoli convidou nesse momento o Professor Carlos Alberto para apresentar os
pontos. Proposta de criação de novos cursos em Pouso Alegre, Três Corações e Muzambinho, Carlos
Alberto agradeceu os companheiros do CEPE, que terá nova composição para os anos de 2016 e 2017
e desejou que se mantivesse toda a dedicação porque os trabalhos tem sido intensos.  Informou que
para  oferecer  os  cursos  superiores  a  distância  ainda  está  sendo  aguardada  portaria  da  SERES
(Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior), assim que for autorizado, o Instituto
poderá  também participar  dos  editais  UAB (Universidade  Aberta  do  Brasil)  após  os  trâmites  na
CAPES. Para apreciação dos cursos convidou os diretores dos campi onde serão oferecidos: iniciou
com o diretor de Pouso Alegre, Professor Marcelo Bottazini apresentou os três novos cursos: Técnico
em  Comércio  na  modalidade  Subsequente  a  distância,  Técnico  em  Transações  Imobiliárias
modalidade Subsequente a distância, atendendo demanda devido ao crescimento imobiliário, e Pós-
Graduação  Lato  Sensu  em  Educação  Matemática,  atendendo  demanda  importante  na  área  da
educação e por já oferecer curso de Licenciatura em matemática, o Instituto já dispõe de laboratório.
O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos e agradeceu o empenho de todos do
Campus Pouso Alegre. O próximo a apresentar os novos cursos foi o diretor do Campus Avançado
Três Corações, Francisco Vitor de Paula: Especialização Técnica em Urgência e Emergência e MBA
em Gestão Estratégica de Negócios. Professor Francisco falou da importância desses cursos que já
foram oferecidos na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada), tendo muita procura e boa
aceitação de hospitais e clínicas da região. Ressaltou que, por Três Corações ser polo regional, há
várias empresas se instalando na região. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos
e  agradeceu  o  empenho  do  campus  pela  elaboração  do  PPC.  A seguir,  o  diretor  do  Campus
Muzambinho, Professor Luiz Carlos, apresentou o curso de Especialização em Docência na Educação
Profissional  e  Tecnológica  (EPT)  modalidade  EAD/UAB.  Informou  que  está  aguardando
credenciamento da UAB para ser oferecido. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
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unanimidade.  Carlos  Alberto  reforçou  a  política  de  aprovação  de  cursos,  pautada  pela
sustentabilidade  e  qualidade.  O  próximo  item  de  pauta  tratou  das   alterações  em  23  Projetos
Pedagógicos  de  Curso  (PPC's)  dos  campi  Pouso  Alegre  (resoluções  73/2014,  68/2014,  46/2011,
46/2011,  34/2013,  45/2012,  44/2012,  69/2014),  Poços  de  Caldas  (resoluções  32/2013,  28/2015,
30/2010,  44/2012),  Inconfidentes  (resoluções  45/2011,  65/2010,  28/2010),  Passos  (resoluções
49/2011,  219/2003,  005/2008  e  portaria   056/1998)),  Machado  (resoluções  96/2013,  09/2010)  e
Muzambinho (resolução 05/2015). Marcelo Bregagnoli sugeriu a inclusão do item 13 (Retificação de
resoluções de curso do Campus Avançado Três Corações) nesse ponto da pauta. Ficou definido que as
alterações  seriam encaminhadas  em bloco e  um representante  por  Campus esclareceria  possíveis
dúvidas, os documentos foram enviados previamente a todos. Todas as alterações foram aprovadas
por unanimidade, Marcelo Bregagnoli agradeceu a todos pelo empenho.  Alteração de PPC de Três
Corações  e  Carmo de Minas (Resoluções  53/2015,  54/2015, 55/2015 e 56/2015):  Carlos  Alberto
explicou que os cursos não começaram ainda, foram feitas alterações com equipe pedagógica e Pró-
Reitoria.  O  Presidente  colocou  em  votação  sendo  aprovado  por  unanimidade,  agradeceu aos
colegiados envolvidos pelas discussões feitas, possibilitando que o documento fosse bem trabalhado e
que  chegasse  ao  CONSUP bem  definido.  Carlos  Alberto  reforçou  que,  na  criação  de  cursos  e
alteração de PPC, a PROEN divulga a todos os envolvidos os prazos para que possam se planejar,
com discussões começando na base e chegando qualificada no CONSUP. Próximo item: Proposta do
Calendário Acadêmico 2016 dos seis campi e dois campi avançados. Carlos Alberto informou que em
agosto iniciaram-se as discussões sobre calendário,  partindo a construção na base,  passando pela
Câmara  de  Ensino,  CEPE  e  CONSUP.  A PROEN  trabalhou  para  padronizar  layout,  logo  após
deliberação serão devolvidos para os campi e retornarão para serem feitas as resoluções. Foi feito um
ajuste no calendário de Muzambinho: dia 4 de janeiro de 2017 passa a ser dia letivo e não mais
recesso. Marcelo Bregagnoli pôs em apreciação os calendários em bloco e todos foram aprovados por
unanimidade. Nesse momento, os DDEs e DAPs se retiraram para discutirem os relatórios enviados
pelos  campi  sobre  a  implementação  das  30  horas  sob a  coordenação  da  Diretora  de  Gestão  de
Pessoas, Professora Beatriz Campos Lago. O ponto seguinte foi: Alteração e revisão da Resolução nº
55/2012 – Regimento Interno da CPA, os Conselheiros Cláudia e Luciano apresentaram as alterações
no documento  enviado anteriormente  a  outras  instâncias:  a  composição  nova terá  dois  membros
titulares, anteriormente era 1 titular e outro suplente, definidos através de edital de interesse de vagas,
além disso foram criadas subcomissões com funções definidas. Alguns desses pontos foram sugestões
do  CEPE.  Primeiro:  permitida  somente  uma  recondução  consecutiva;  Segunda:  mecanismo  de
substituição de membros da CPA.  Houve discussão sobre a escolha do membro da sociedade civil se
serão eleitos também, Luciano citou o art. 12 que prevê edital de abertura de interesse na vaga em
cada Campus, Marcelo Bregagnoli ressaltou que será feito convite somente desse membro; membro
da sociedade civil  será  indicado pelo  Reitor  e  passará  pela  aprovação de  todos.  Reitor  falou  da
importância da revisão dos regimentos, na avaliação dos cursos esse é um dos pontos analisados,
falou também que vai trazer mais formações. A Conselheira Márcia Scodeller questionou o fato “do
representante discente poder ser apenas aluno de graduação, pois, assim, os campi novos e polos
avançados não teriam representantes”. Luciano respondeu que a CPA tem obrigação formal de prestar
contas ao MEC e que seria apenas para cursos de graduação, sobre os campi sem curso superior não
saberia como fica a representação. Depois de discussões ficou esclarecido que a comissão somente
terá membros de campi que possuam cursos superiores, a partir do momento em que o Campus tiver
curso  superior  passará  a  ter  representante  também.  Passando  para  o  próximo  item:  Proposta  de
regulamentação  do  Programa  Institucional  Voluntário  de  Iniciação  Científica  e  Tecnológica  do
IFSULDEMINAS; o Professor José Luiz, pró-reitor de Pesquisa, explicou que devido à demanda de
discentes  de  iniciação  científica  que  não  são  contemplados  com bolsa  surgiu  a  necessidade  de
regulamentação  desse  programa.  Passou  pelo  CEPE e  Câmara  de  Pesquisa,  as  sugestões  foram
acatadas.  O Presidente colocou em votação,  sendo aprovado por  unanimidade.  Item: Alteração e
revisão da Resolução nº 54/2014 – Atividades esporádicas remuneradas para docentes: Professor José
Luiz apresentou o tema, falou da importância de acrescentar um fluxograma para seguir um padrão
em todos os campi. O documento passou pelas câmaras, chegando ao conselho para aprovação. O
Presidente  colocou  em votação,  sendo  aprovado por  unanimidade,  José  Luiz  agradeceu a  todos.
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Próximo  item:  Alteração  e  revisão  da  Resolução  nº  23/2013  –  Avaliação  de  desempenho  do
Magistério EBTT no IFSULDEMINAS; pauta encaminhada pela CPPD. A Professora Beatriz falou
que o trabalho foi feito conjuntamente com a DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas). Essas alterações
contemplam situações não previstas anteriormente que estavam impedindo a progressão de alguns
professores. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por unanimidade. Professora Beatriz
comunicou que está se retirando do CONSUP por ter sido convidada pelo Reitor a assumir a DGP,
seu suplente Renê Hamilton será o novo titular. Marcelo Bregagnoli agradeceu participação dela, deu
boas-vindas ao novo membro e disse que é de praxe que servidores da Reitoria não participem do
CONSUP. Próximo item de pauta tratou da Minuta de regimento geral da Comissão Permanente de
Educação a Distância: Professor Giovani apresentou a proposta como forma de manter a continuidade
dos trabalhos já realizados, tendo em vista que a portaria que instituiu o grupo de trabalho em EAD é
válida até março, o Conselheiro Antônio Marcos questionou, no art. 4, inciso V da resolução, sua
composição. Giovani esclareceu que será um servidor lotado em cada Campus, independente de ser
técnico administrativo ou docente.  O Presidente  colocou em votação,  a  minuta  foi  aprovada por
todos.  Revisão da  Resolução nº  31/2013 – Normas acadêmicas  dos  cursos  subsequentes.  Márcia
Machado, Diretora de Ensino da Reitoria, explicou que os campi enviaram colaboração em pontos
que precisavam de melhorias, já passou pela CAMEN e pelo CEPE. Presidente colocou em votação, a
revisão foi aprovada por unanimidade. Outro item de pauta: Revisão da Resolução nº 108/2014 –
Normativa  Docente,  conforme  discussão  da  Comissão  Permanente  de  Acompanhamento,  Carlos
Alberto falou que as alterações são regimentais, normativa prevê que anualmente deverão se reunir
para isso, Carlos Alberto encaminhou para o conselho todos documentos das discussões realizadas e
compartilhou os dados de todo o processo: resolução aprovada por 38 docentes, coordenadores etc.
Carlos  Alberto  solicitou  que  o  documento  fosse  aprovado  na  íntegra,  pois  as  discussões  foram
altamente representativas, processo todo foi documentado. Marcelo Bregagnoli pôs em apreciação a
aprovação integral: o Professor Flávio pediu esclarecimento do art. 13, parágrafo 3, ele pediu para
deixar em aberto, pois outros cursos podem prever aulas em laboratórios, sugeriu incluir vírgula para
não fechar possibilidades. Outra questão discutida foi sobre a função de fiscal de contratos, se poderia
ser incluído no artigo 25 paragrafo 8. Professor Marcelo Bottazini sugeriu que o documento fosse
aprovado  da  forma  como  está  e  que  fosse  prevista  sua  inclusão,  isso  ajudaria  a  gestão  a  não
sobrecarregar os técnicos administrativos. Sugestão do Conselheiro Luciano: encaixar a gestão de
contrato em algum outra atividade já prevista; sendo assim a adequação local foi a única proposta.
Professor  Luiz  Carlos  citou  que  o  artigo  28  já  contempla  a  demanda.  O Presidente  colocou em
votação,  todos  concordaram e  com isso  a  revisão  foi  aprovada  na  íntegra.  Marcelo  Bregagnoli
parabenizou Carlos Alberto pelo trabalho realizado. Dando sequência: Homologação da Resolução
“ad  referendum”  nº  60/2015  –  calendário  de  reposição  de  greve  dos  campi  Inconfidentes,
Muzambinho e Poços de Caldas. De acordo com Carlos Alberto, os calendários foram discutidos na
base e conferidos pela PROEN. Os calendários foram alterados com o ano letivo já em curso, por isso
a  necessidade  de  ter  sido ad  referendum,  precisando agora  de  lastro  do  CONSUP.  O Presidente
colocou em votação, foi aprovado por unanimidade. Tema: Proposta de Resolução para Política de
Governança de TI,  Gabriel,  presidente do comitê  de T.I  apresentou a proposta,  o  documento foi
enviado previamente a todos. Segundo ele os principais objetivos são a formalização dos trabalhos de
TI no Instituto, definir processos, procedimentos, dar transparência,  tornar a área mais clara com
diretrizes  e  princípios,  criando  assim padrão  de  atuação  e  alinhando  trabalho  de  TI  ao  trabalho
institucional. O Presidente colocou em votação, todos aprovaram a resolução. Próximo item tratou do
estabelecimento  dos  valores  das  multas  cobradas  nas  Bibliotecas  do IFSULDEMINAS conforme
artigos 37 e 38 da Resolução CONSUP 016/2013, ano passado foram estabelecidos os valores, a
proposta é manter as taxas.  O Presidente colocou em votação,  sendo aprovada por unanimidade.
Sobre a   aprovação de novos polos e-Tec em Carmo do Rio Claro e Bom Repouso. O Presidente
colocou em votação, todos aprovaram a criação dos dois polos. Próximo item: Aprovação do Plano
Anual de Atividades da Auditoria Interna 2016. Os documentos foram enviados com antecedência. O
Presidente  colocou  em votação,  aprovado  por  unanimidade.  Sobre  a  Proposta  de  resolução para
processos de obras e infraestrutura. O Servidor Camilo Oliveira Prado representando a Diretoria de
Obras  apresentou a  proposta,  o  projeto  já  passou pelo CONSUP uma vez e  também pelo  CAPI
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(Colegiado  de  Administração e  Planejamento  Institucional),  foram realizados  também discussões
online  e  encontros  presenciais.  A resolução  pretende  dar  ritmo  às  obras  de  todos  os  campi,
respeitando suas peculiaridades. O  Presidente colocou em votação, a resolução foi aprovada por
unanimidade. O último item de pauta tratou da Normativa de afastamento de técnico administrativo,
o servidor Márcio Prado, representante da CIS (Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira
dos  Servidores  Técnicos  Administrativos  em Educação),  esclareceu que a  CIS e  a  DGP fizeram
melhorias  na  normativa.  O Presidente  colocou em votação,  sendo aprovada por  unanimidade.  O
Presidente  agradeceu  a  todos  pela  presença  e  declarou  encerrada  a  reunião  ao  meio-dia.  Eu,
_________________  Gustavo  Cássio  de  Moraes,  Secretário  “ad  hoc”  deste  Conselho,  lavrei  a
presente  Ata,  que  após  apreciação  será  assinada  por  todos  os  presentes.  Passos,  dezessete  de
dezembro de dois mil e quinze.

Marcelo Bregagnoli Presidente do CONSUP ________________________

Luciano Pereira Carvalho Representantes dos Docentes ________________________

Evane da Silva Representantes dos Docentes ________________________

Flávio Santos Freitas Representantes dos Docentes ________________________

Renê Hamilton Dini Filho Representantes dos Docentes ________________________

Ricardo Aparecido Avelino Representantes dos Docentes ________________________

João Paulo Lopes Representantes dos Docentes ________________________

Guilherme Vilhena Vilasboas Representantes dos Discentes ________________________

Marcos Roberto dos Santos Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Antônio Marcos de Lima Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Clayton Silva Mendes Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Nelson de Lima Damião Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Xênia Souza Araújo Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Adolfo Luis de Carvalho Representantes dos Egressos ________________________

Márcia Scodeler Representantes dos Egressos ________________________

Christoffer Carvalho Vitor Representantes dos Egressos ________________________

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino Rep. Diretores-gerais dos Campi ________________________

Carlos Henrique Rodrigues Reinato Rep. Diretores-gerais dos Campi ________________________

Luiz Carlos Machado Rodrigues Rep. Diretores-gerais dos Campi ________________________

João Paulo de Toledo Gomes Rep. Diretores-gerais dos Campi ________________________

Marcelo Carvalho Bottazzini Rep. Diretores-gerais dos Campi ________________________
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