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Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (mandato 2014-2016) realizada em
23 de março de 2015.

Aos vinte e três dias do mês de março, do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta e oito
minutos,  no  Auditório  da  Cooxupé  em  Guaxupé  -  MG,  sob  a  Presidência  do  Reitor,  Marcelo
Bregagnoli, realizou-se a 7ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2014-2016), estando
presentes  os  Senhores  Conselheiros:  Representantes  dos  Servidores  Docentes:  Letícia  Sepini
Batista; Evane da Silva; Beatriz Glória Campos Lago; Representantes do Corpo Discente: Arthur
Dantas Rocha; Luis Gustavo Alves Campos; Washington Bruno Silva Pereira; Washington dos Reis;
João  Paulo  Teixeira;  Guilherme  Vilhena  Vilasboas;  Representantes  dos  Servidores  Técnicos
Administrativos:  Eustáchio  Carneiro; Antônio  Marcos  Lima;  Clayton  Silva  Mendes;  Nelson  de
Lima Damião; Xênia Souza Araújo; Representantes dos Egressos: Renan Andrade Pereira; Adolfo
Luiz de Carvalho; Márcia Scodeler. Representantes das Entidades Patronais: Neusa Maria Arruda;
Jorge  Florencio  Ribeiro  Neto;  Representantes  das  Entidades  Trabalhadores:  José  de  Oliveira
Ruela;  Representantes  do  Setor  Público  ou  Estatais:  Pedro  Paulo  de  Oliveira  Fagundes;
Representantes dos Diretores Gerais dos Câmpus:  Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Aline
Manke  Nachtigall;  Luiz  Carlos  Machado  Rodrigues;  João  Paulo  de  Toledo  Gomes;  Ricardo
Aparecido Avelino.  Justificou ausência:  Sandro Soares da Penha – Rep.Técnico-Administrativos,
Professor Josué Lopes -  Diretor do Câmpus Poços de Caldas. O Presidente agradeceu ao Conselheiro
Jorge Florêncio e ao Carlos Paulino,  Presidente da Cooxupé e falou que é a primeira vez que a
reunião do Conselho Superior foi conduzida fora da sede do IFSULDEMINAS. Citou a importância
da  parceria  da  Cooxupé  com o  Instituto  Federal  do  Sul  de  Minas  Gerais.  Passou  a  palavra  ao
Conselheiro Jorge Florêncio, que fez uma apresentação sobre a Cooxupé. Dando sequência a reunião,
o Presidente solicitou ao Secretário a verificação do quorum, presentes na reunião 26 conselheiros.
Verificado o quorum, o Presidente colocou em discussão a ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho
Superior, sendo aprovada por todos. O Presidente solicitou a alteração na ordem dos itens de pauta, que
os  tópicos  da  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional  fossem  antecipados  devido  a
compromissos do Pró-Reitor Sérgio Pedini e dos Servidores, Camilo Oliveira Prado e Gabriel Maduro
na Reitoria, que passa por processo de mudança de sede.  04. Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação e Comunicações – PETIC – 2015-2016. O Plano foi elaborado pela equipe de TI e
aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI). O Diretor de TI, Gabriel Maduro
explicou que  “Trata-se de um requisito de conformidade que se exige também em outras áreas e
sobretudo na Tecnologia da Informação. A Tecnologia é uma área na qual mais se investe. O plano trata
de uma perspectiva estratégica. Ele não fala de projetos mas fala de como fazer os projetos e de como
comprar.  O  que  precisa  ser  aprimorado  nos  projetos,  compras  e  na  segurança  na  informação.”
Terminada a explanação, Gabriel Maduro se colocou a disposição, caso ainda haja alguma dúvida. O
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Presidente  colocou em votação,  sendo aprovado por  todos o  Plano  Estratégico  de  Tecnologia  da
Informação e Comunicações – PETIC – 2015-2016. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao grupo da TI que
trabalhou na construção do documento. Passando para o próximo item de pauta: 05. Reestruturação
do organograma da Coordenação de Obras de Infraestrutura, departamento da Diretoria de
Desenvolvimento Institucional da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Com a Palavra
Professor Sérgio Pedini que falou sobre o setor de obras. “Trata-se de um setor bem sensível para os
órgãos de controle,  são investidos um grande número de recursos.  A intenção é  estabelecer  uma
lógica,  uma sequência nas atividades na execução das obras.” Falou ainda que é de fundamental
importância a participação da comunidade. Camilo (Coordenador de Desenvolvimento Institucional)
expôs o projeto de resolução trata da alteração da redação dos artigos 49 e54 da Resolução nº 058, de
12  de  agosto  de  2014,  Regimento  Interno  da  Reitoria  do  IFSULDEMINAS,  redefinindo  as
atribuições  da  Coordenação  de  Obras  de  Infraestrutura  e  criando  a  Coordenação  de  Instalações
Elétricas  e  a  Coordenação  de  Registro  e  Monitoramento  de  Obras  de  Infraestrutura.  Uma
coordenação volta  também aos registros  das  informações  nos  sistemas do Governo Federal  e  ao
suporte aos câmpus. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos a Reestruturação do
organograma  da  Coordenação  de  Obras  de  Infraestrutura,  departamento  da  Diretoria  de
Desenvolvimento  Institucional  da  Pró-Reitoria  de  Desenvolvimento  Institucional.  O  Presidente
solicitou  ao  Professor  Sérgio  Pedini  a  apresentação  do  item  de  pauta:  10.  Aprovação  do
Regulamento das relações entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sul de
Minas Gerais e as Fundações de Apoio. Pedini falou que o regulamento foi trabalhado pelas três
Pró-Reitorias:  Desenvolvimento  Institucional,  Extensão  e  Pesquisa,  Pós  Graduação  e  Inovação.
“Existem uma série de fatores que envolvem a sua formulação.” Falou sobre o artigo 24 da 8666 que
fala das Inexigibilidades, no artigo que trata das Fundações de Apoio. Falou ainda que são necessárias
algumas  regulamentações  com  ações  mais  controladas,  para  tornar  mais  transparente  para  a
sociedade.  Pedini  falou que “a ideia  foi  traduzir  em um regulamento do IFSULDEMINAS, essa
relação da Instituição com as fundações de apoio. O uso no plural de “Fundações de Apoio” é que
não existe interesse da gestão em definir um relacionamento com apenas uma fundação, já que hoje a
única fundação autorizada pelo Conselho Superior atuar pelo IFSULDEMINAS é a FADEMA do
Câmpus Machado.” Marcelo Bregagnoli comentou que essa regulamentação vem de encontro com a
criação dos  Polos  de Inovação.  Falou ainda que “o documento  é  resultado do trabalho das  Pró-
Reitorias de Desenvolvimento Institucional, Pesquisa e Extensão ao longo de cinco meses, e com o
resultado final, o IFSULDEMINAS mais uma vez saindo na frente e, quem sabe, servindo de modelo
para  outras  Instituições”.  O  Presidente  colocou  em  votação,  sendo  aprovado  por  todos:  O
Regulamento das relações entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Sul de
Minas Gerais e as Fundações de Apoio. Próximo item de pauta:  06. Aprovação do Relatório de
Gestão  2014. O  servidor  Camilo,  Coordenador  de  Desenvolvimento  Institucional,  falou  que  o
Relatório de Gestão é um dever do rol de responsáveis pelo IFSULDEMINAS, de prestar contas a
sociedade de que maneira investiu o dinheiro público e quais os benefícios que ele gerou para a
coletividade. O rol de responsáveis pelo IFSULDEMINAS incluem todos os gestores: Reitor, os Pró-
Reitores,  os Diretores Gerais e os membros Titulares do Conselho Superior.  O Foco do relatório
envolve a conformidade Jurídico Contábil e respeito as Leis que envolvem o serviço público o outro
aspecto é o desempenho, a relação entre os investimentos financeiros e a qualidade nos serviços
educacionais realizados pelo IFSULDEMINAS. O Relatório de Gestão também se converte em uma
das peças que o Tribunal de contas da União usa para julgar o desempenho das contas da Instituição.
As  outras  peças  são:  O  rol  de  responsáveis,  o  parecer  geral  da  Auditoria  Interna.  A versão
encaminhada aos conselheiros foi a 1.1 e foi considerada apta pela auditoria interna. Camilo falou
que na redação final haverá a necessidade de complementar alguns itens. Falou que existem três
motivos para essa necessidade de complementação. Primeiro foi um atraso na SETEC em calcular os
indicadores de gestão. Segundo motivo foi a complexidade dos cálculos contábeis. Terceiro motivo
foi o Icontas (é um novo sistema de prestação de contas que o Tribunal de Contas lançou em 17 de
março, com uma nova fórmula de submeter o relatório de Gestão nos próximos anos). Devido a
problemas técnicos o acesso só será permitido no dia 25 de março. Foi prorrogado para o dia 30 de
abril a inserção do Relatório de Gestão no sistema. Segundo o Servidor Camilo a opção é votar agora
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ou  esperar  até  abril.  O  Presidente  falou  que  existiu  dois  principais  motivos  para  a  reunião  do
Conselho acontecesse na data  do dia  23 de março,  primeiramente  obedecendo o cronograma do
CEPE e o Relatório de Gestão, que é o documento maior da Instituição frente aos órgãos de controle
da União. O Conselheiro Pedro Paulo sugeriu que fosse feito um resumo do Relatório de Gestão para
melhor entendimento, buscando os principais tópicos e encaminhado aos Conselheiros, inclusive com
os indicadores que estão faltando. Camilo lembrou que o prazo final para envio do documento é 30 de
abril. O Presidente colocou em votação e ficou decidido que acontecerá uma reunião Extraordinária
do Conselho Superior,  na segunda quinzena de abril,  para a  Aprovação do Relatório  de  Gestão.
Camilo se prontificou a realizar essa prática de resumo também nas próximas edições. O Presidente
agradeceu ao Servidor Camilo. Passando para o item: 07. Proposta de criação de novo curso de
Medicina  Veterinária  –  Câmpus Muzambinho.  Marcelo  Bregagnoli  convidou  o  Presidente  do
CEPE, Professor Carlos Alberto para apresentar a proposta que passou pelo CEPE na última reunião e
foi aprovada sem ressalvas.  Falou ainda sobre o trâmite da criação dos cursos que passam pelas
Câmaras  com  ampla  discussão.  Passou  a  palavra  para  o  Professor  Délcio  Bueno  da  Silva,
Coordenador do Curso de Medicina veterinária. Délcio falou que a Faculdade de Veterinária Pública
mais próxima de Muzambinho é a USP de Pirassununga a segunda mais próxima é Lavras que fica a
215 quilômetros de Muzambinho. Falou ainda que o Sul de Minas, apesar de uma grande vocação
Agropecuária,  não  atende  a  grande  demanda  de  alunos  para  o  Curso  de  Medicina  Veterinária.
Professor  Délcio  falou  que  o  Câmpus  Muzambinho já  possui  um Laboratório  de  Anatomia  para
atender o curso de Veterinária, que contou com o apoio do Professor Guilherme, na preparação das
peças  a  serem estudadas  no  curso.  A estrutura  pedagógica  também começou a  ser  elaborada.  A
construção de um prédio de três  andares,  que contará com 21 laboratórios e  salas  de aulas.  Foi
definido o local para a construção do Hospital Veterinário que segundo o Professor, a necessidade
será somente após 3 anos, ou seja, final de 2017. Foram feitas visitas a 4 Hospitais Veterinários de
Referência. Délcio falou ainda que, com toda a estrutura o câmpus está apto para receber o curso.
Falou que se aprovado o curso começaria em agosto de 2015 com o curso sendo oferecido para 40
alunos de forma anual. Délcio falou que na área de Alimentos o câmpus conta com um excelente
Laboratório de Bromatologia. O Projeto “Cão Guia”, que começa um curso técnico no começo de
2016 e no próprio projeto do curso já existe uma Clínica Veterinária. Professor Délcio falou que essa
foi uma apresentação rápida sobre o que se tem feito nos últimos dois semestres para a implantação
do Curso de Veterinária. Agradeceu ao Professor Luiz Carlos, que muito tem apoiado, inclusive na
confecção do PPC. Délcio comentou que o IFSULDEMINAS Câmpus Muzambinho está adquirindo
o Abatedouro Municipal em parceria com a Prefeitura Municipal, que através de alguns vereadores
“ofereceu”  o  Matadouro  Municipal  para  que  o  IFSULDEMINAS  Câmpus  Muzambinho  possa
trabalhar no abate de bovinos e suínos do município.  Toda a inspeção e tecnologia de alimentos
animal é feita por Médico Veterinário. Ficará a disposição o abatedouro com 150 animais abatidos
por dia. O Câmpus Muzambinho aguarda que o projeto passe na Câmara dos Vereadores. Marcelo
Bregagnoli colocou em discussão a proposta de criação do curso de Medicina Veterinária – Câmpus
Muzambinho. O Conselheiro Nelson falou que é um prazer imenso estar na Cooxupé e se sente
honrado em estar presente na reunião e na aprovação do Curso de Veterinária. Falou ainda que o
Curso  de  Medicina  Veterinária  é  muito  aguardado  pela  comunidade,  com  os  dados  totalmente
favoráveis para o sucesso do curso. O Conselheiro Eustáquio, falou que além dos filtros que os PPCs
passam (CAMEM, CADEM e CEPE), o próprio CEPE conta com três profissionais que fazem uma
inspeção  in loco para ver toda a parte estrutural do curso, reforçando a fala do Professor Carlos
Alberto  de  que quando o PPC chega ao  Consup já  foi  “bem filtrado”.  Eustáquio parabenizou o
Câmpus Muzambinho pela Proposta. Marcelo Bregagnoli colocou que todos os procedimentos de
protocolo adotados e elaborados pelo IFSULDEMINAS, valida tudo o que está acontecendo nesse
momento acerca da aprovação de cursos. O Conselheiro Antônio Marcos perguntou como está sendo
estruturado com relação aos docentes do curso. Délcio falou que trata-se de uma preocupação geral e
como foi descrito serão necessários 31 professores e já se tem 18. O número de docentes já superior a
60,5% das disciplinas, faltando 13 professores a serem contratados, para se ter um curso de alto nível.
Dentre  os  13  que  faltam,  encontram 6  vagas  já  disponíveis  para  concurso,  assim que  houver  a
aprovação do curso,  acertadas  entre  o  coordenador  do  curso (Délcio)  e  o  Professor  Luiz  Carlos
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(Diretor Geral). Nas 7 vagas restantes, encontram-se 3 professores que manifestaram aposentadoria
nos  próximos  2  anos  e  as  4  vagas  que  serão  aproveitados  docentes  do  Projeto  “Cão  Guia”.  A
Professora Luciana falou que são 6 vagas imediatas para o início do curso e, no primeiro semestre, a
atuação será de professores do quadro, que já atuam no Câmpus Muzambinho pois as disciplinas são
do núcleo básico. No segundo semestre, a necessidade de dois docentes da área de Veterinária das 6
vagas e o curso vai fluindo. Enquanto Diretora de DDE, Luciana falou que a própria Normativa
Docente trás uma flexibilização do trabalho de tal forma, que o cálculo equivaleria a 9 horas para
cada  Docente  de  Veterinária,  conseguindo  assim  elevar  as  horas  e  suprir  essas  ausências  dos
Docentes. Ao longo dos próximos cinco anos chegarão também outras aposentadorias. Existem ainda,
dentro  da  administração  do  câmpus,  há  previsão  de  fechamento  de  cursos  e  docentes  serão
redistribuídos ou removidos. Finalizou dizendo que o Câmpus Muzambinho tem total capacidade de
começar  o  curso  com o quadro  de  Docentes  que  apresenta  no  momento.  A Conselheira  Beatriz
parabenizou a iniciativa de criação do curso e falou que ela vem de encontro com a história do
Instituto.  Solicitou  que  a  Professora  Luciana  tranquilize  a  todos  que  o  remanejamento  não  irá
prejudicar os outros cursos e a questão dos técnicos que serão terceirizados, mas questionou como
fica a questão financeira. Luciana falou que tudo o que foi colocado é também preocupação do grupo
que vem trabalhando para suprir isso. Foram conseguidas duas vagas de Técnico em Laboratório,
uma delas Técnico em Química e outro técnico específico para trabalhar com Anatomia Veterinária.
Falou  ainda  que  com a  aquisição  do matadouro,  outras  forças  de  trabalho  virão  para  somar.  O
Hospital  Veterinário  e  o  Matadouro  vão  gerar  receita  e  também a  oportunidade  de  trabalho.  A
Conselheira Aline solicitou para constar em Ata a preocupação do Câmpus Machado com a falta dos
13 Docentes. Falou que trata de um número elevado e que a equipe está puxando o problema para o
Câmpus Muzambinho, cabendo a indagação se não for possível aproveitar os docentes do “Cão Guia”
e os 3 resolverem não aposentar é um problema que o câmpus está assumindo e terá que administrar.
Falou ainda da preocupação que isso não venha prejudicar  outros  câmpus do Instituto.  Solicitou
também que ficasse claro a  previsão do código de vagas  no momento de  se escrever  o PPC. A
Conselheira Xênia solicitou que ficasse claro a previsão de início de curso. Falou que estava presente
na reunião do CEPE, que falou que o curso começaria em agosto de 2015 e com previsão de uma
nova  turma  no  início  de  2016.  Délcio  falou  que  para  começar  uma  nova  turma  em janeiro,  há
necessidade de passar por todo trâmite  novamente,  com uma nova aprovação das instâncias,  por
enquanto o que está sendo solicitado é uma turma em agosto e anual. Professor Luiz Carlos falou que
todo o processo tem sido preparado já a algum tempo. Falou ainda que existe uma estratégia com
relação as vagas de Docentes, que as 6 vagas do câmpus estão reservadas. As aposentadorias que
foram citadas acontecerão, isso é fato, completou. Luiz Carlos propôs ainda que se for o caso, ele e
sua  esposa  irão  se  aposentar  para  completar  o  quadro.  Falou  que  o  Câmpus  Muzambinho  vem
trabalhando para se criar um curso com responsabilidade e com relação as vagas, não irá prejudicar
ninguém e nenhum câmpus. O Presidente colocou em votação e todos concordaram com a criação do
curso de Medicina Veterinária – IFSULDEMINAS Câmpus Muzambinho. Passando para o Próximo
item  de  pauta:  08.  Alterações  na  Resolução  011/2013  –  Regimento  do  CEPE.  O  Presidente
convidou o Professor Carlos Alberto para a apresentação. Carlos Alberto comentou sobre o quórum
bem apertado nas últimas reuniões do CEPE. Como as matérias que passam no CEPE são muito
importantes,  existe  um cronograma  a  ser  seguido,  é  necessário  o  incentivo  na  participação  das
reuniões. Falou ainda que, “deixar de acontecer uma reunião por falta de quórum seria frustrante”.
Foram propostas então a alteração de quatro artigos. Primeiro foi a inclusão do Parágrafo único –
Após a  primeira  hora  estabelecida  para  o  seu início,  a  reunião  poderá  acontecer  sem o quórum
mínimo, desde que estejam presentes 40% (quarenta) dos Membros Titulares e Suplentes quando em
substituição aos seus Titulares. A segunda alteração foi com relação ao desligamento do membro que
terá  que  formalizar  o  ato.  O  desligamento  dos  Membros  do  CEPE no  decorrer  da  gestão  será,
exclusivamente,  por  meio de requerimento formal,  encaminhado ao presidente e  apresentado em
plenário,  com registro  em Ata.  Outro ponto se refere  a  rotatividade de membros proveniente de
redistribuição. Todos os membros do CEPE serão designados por Portaria da Reitoria, com período
de  validade  de  2  (dois)  anos,  cabendo  somente  alterações  para  recomposições  necessárias,  sem
alteração da data final da portaria, que será comum a todos os membros, independentemente da data

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192



de início de mandato destes. Outro item foi a questão que, excepcionalmente, o Presidente do CEPE
poderá encaminhar para análise e deliberação do plenário,  a prorrogação, por uma única vez,  do
mandato da gestão por até seis meses, prosseguindo com os trabalhos em andamento.  O Presidente
colocou em votação, sendo aprovada por todos as  Alterações na Resolução 011/2013 – Regimento do
CEPE. O Presidente sugeriu também que se faça uma revisão no regimento do Conselho Superior
para as próximas reuniões. O presidente colocou também a questão dos servidores em afastamento,
seja  por  cooperação  técnica  ou  capacitação,  e  que  participam das  Câmaras  e  Colegiados,  seria
necessário uma deliberação do Conselho. Falou também que é favor de estimular à participação nas
Câmaras e Colegiados, evitando que uma mesma pessoa participem de várias câmaras. “É importante
a  diversificação  e  a  visão  que  cada  um tem sobre  um determinado  assunto”.  Falou também da
importância  dos  diferentes  olhares  e  a  pluralidade  das  ideias.  O  Presidente  comentou  sobre  os
trabalhos da CPPD que tem sido intenso e solicitou que registre em Ata o quanto a CPPD foi atuante
na construção da RSC, o que proporcionou que o IFSULDEMINAS antecipar as ações de pagamento.
O Presidente deliberou sobre a questão do servidor em afastamento que deverá dar lugar a outro
membro dos Colegiados e Câmaras. Todos concordaram. Houve nesse momento um intervalo para o
almoço e, logo após o almoço, foi feita uma visita nas instalações da Cooxupé. Retornando a reunião,
o Presidente falou sobre a Comissão de Sustentabilidade no qual a servidora Pamela Oliveira faz
parte  e  solicitou  que  seja  incluído  o  Conselho  Superior  nas  ações  do  PLS  (Plano  de  Logística
Sustentável),  como envio de e-mails  e ações pontuais,  para que conhecimento dos  Conselheiros.
Pamela  convidou  os  Conselheiros  para  acompanharem  as  reuniões  que  acontecem  por  Web
Conferência. Próximo item de pauta: 09. Minuta de Regimento dos Escritórios Locais de Inovação
e Transferência de Tecnologia (ELITTs) do IFSULDEMINAS. O Presidente justificou a ausência
do Wellington Marota que é responsável pelo ELITTs (Escritórios Locais de Inovação e Transferência
de  Tecnologia). Marcelo  Bregagnoli  disse  que  o  documento  trata  da  caracterização,  objetivo,
competências,  atribuições,  composição  e  funcionamento  dos  ELITTs  do  Instituto  Federal  de
Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. O Presidente colocou em votação, sendo
aprovado por todos  Regimento dos Escritórios Locais de Inovação e Transferência de Tecnologia
(ELITTs) do IFSULDEMINAS.  O Presidente passou para os  Expedientes.  Solicitação de alteração
no  Organograma  do  Câmpus  Inconfidentes  –  Alteração  da  nomenclatura  “Chefe  de  Sistemas  –
FG 5” para “Coordenação de Suporte – FG 5”. Professor Miguel falou que a Alteração se refere a
nomenclatura da função de Chefe de Sistemas – FG-5, para Coordenação de suportes – FG-5. O
Presidente colocou em votação e foi aprovado por todos a alteração no Organograma do Câmpus
Inconfidentes  –  Alteração  da  nomenclatura  “Chefe  de  Sistemas  –  FG 5” para  “Coordenação  de
Suporte – FG 5”. O próximo item de expediente tratou da homologação da Resolução ad referendum
001/2015, que trata do PAINT – Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2015. O Presidente
justificou  a  ausência  do  Auditor  Gabriel  Felipe  da  Silva  que  está  de  férias.  Falou  também  da
necessidade  de aprovação  ad referendum,  repeitando os  prazos  da CGU. Colocou em votação a
homologação, sendo aprovado por todos o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2015. O
Conselheiro  Antônio  Marcos  falou  sobre  a  inclusão  dos  cursos  de  Licenciaturas  nas  vagas  dos
concursos de docentes que o IFSULDEMINAS oferece. Citou um concurso aberto para Professor
Substituto  para  área  de  computação.  O  Câmpus  Machado  oferece  curso  de  Licenciatura  em
Computação e a inscrição dos egressos do Câmpus Machado foram indeferidas. Falou também do
Edital  que  está  aberto  para  Professor  Efetivo  de  Passos,  citando  a  necessidade  dos  Egressos  do
IFSULDEMINAS participarem do concurso. O Presidente falou que recebeu o e-mail do Antônio
Marcos  e  o  assunto  será  pauta  da  próxima  reunião  do  Colégio  de  Dirigentes,  saindo  com  um
documento para o CEPE e depois o assunto será pauta do Conselho Superior. Falou ainda que o
documento inicial  será encaminhado pela PRODI (através da Coordenação Geral de Ingresso) ao
Colégio  de  dirigentes.  Marcelo  Bregagnoli  declarou ser  favorável  que Licenciados  e  Tecnólogos
sejam contemplados  pelos  editais,  abrindo oportunidade  de prestar  o  concursos  a  todos  e  que  o
melhor e mais capacitado consiga a vaga. Finalizada a pauta e não havendo mais nada a tratar o
Presidente  agradeceu  novamente  a  todos  pela  presença  e  ao  Carlos  Paulino  da  Cooxupé  pela
receptividade  e  declarou  encerrada  a  reunião  às  quinze  horas  e  trinta  e  oito  minutos.  Eu,
_________________ Iracy Rennó Moreira de Lima, Secretária “ad hoc” deste Conselho, lavrei a
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presente Ata,  que após apreciação será assinada por todos os presentes. Guaxupé, vinte e três de
março de dois mil e quinze. 

Marcelo Bregagnoli Presidente do CONSUP ________________________

Letícia Sepini Batista Representantes dos Docentes ________________________

Evane da Silva Representantes dos Docentes ________________________

Beatriz Glória Campos Lago Representantes dos Docentes ________________________

Washington Bruno Silva Pereira Representantes dos Discentes ________________________

Luis Gustavo Alves Campos Representantes dos Discentes ________________________

Arthur Dantas Rocha Representantes dos Discentes ________________________

Washington dos Reis Representantes dos Discentes ________________________

João Paulo Teixeira Representantes dos Discentes ________________________

Guilherme Vilhena Vilasboas Representantes dos Discentes ________________________

Eustáquio Carneiro Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Antônio Marcos de Lima Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Nelson Lima Damião Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Clayton Silva Mendes Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Xênia Souza Araújo Rep.Técnico-Administrativos ________________________

Renan Andrade Pereira Representantes dos Egressos ________________________

Adolfo Luiz de carvalho Representantes dos Egressos ________________________

Márcia Scodeler Representantes dos Egressos ________________________

Neusa Maria Arruda Rep. Entidades Patronais ________________________

Jorge Florencio Ribeiro Neto Rep. Entidades Patronais ________________________

José de Oliveira Ruela Rep. Entidades Trabalhadores ________________________

Pedro Paulo de Oliveira Fagundes Rep. Setor Público ou Estatais ________________________

Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino Rep. Diretores-gerais dos Câmpus ________________________

Aline Manke Nachtigall Rep. Diretores-gerais dos Câmpus ________________________

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

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

Ricardo Aparecido Avelino Rep. Diretores-gerais dos Câmpus ________________________
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