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Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (mandato 2014-2016) realizada em
30 de junho de 2015.
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Aos trinta dias do mês de junho, do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta e oito minutos, na
Sala de Reuniões do Campus Machado, sob a Presidência do Reitor , Marcelo Bregagnoli, realizou-se
a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2014-2016), estando presentes os Senhores
Conselheiros: Representantes dos Servidores Docentes: Luciano Pereira Carvalho; Evane da
Silva; Flávio Santos Freitas; Ricardo Aparecido Avelino.Representantes do Corpo Discente:
Arthur Dantas Rocha; Adriano Viana; Washington Bruno Silva Pereira; Pedro Brandão Loro;
Guilherme Vilhena Vilas boas;Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos:
Eustáchio Carneiro; Antônio Marcos Lima; Sandro Soares da Penha; Clayton Silva Mendes;
Anderson Luiz de Souza; Xênia Souza Araújo; Representantes dos Egressos: Adolfo Luis de
Carvalho; Márcia Scodeler. Representantes dos Diretores Gerais dos Campi: Miguel Angel Isaac
Toledo del Pino; Aline Manke Nachtigall; Luiz Carlos Machado Rodrigues; João Paulo de Toledo
Gomes; Josué Lopes; Marcelo Carvalho Bottazzini. Justificaram ausência: Lidiane Teixeira
Xavier; João Paulo Lopes; Beatriz Glória Campos Lago; Marco Aurélio Nicolato Peixoto; João Mário
Andreazzi Andrade; Nelson Lima Damião; Renan Andrade Pereira; Neusa Maria Arruda; Jorge
Florencio Ribeiro Neto; Célio Antônio Leite; Idair Ribeiro; Pedro Paulo de Oliveira Fagundes; Jesus
de Souza Pagliarini; 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 28/04/2015; 04. Apreciação e aprovação de novos polos e-Tec
em Varginha e Coqueiral; 05. Criação de normas acadêmicas de cursos da Educação Técnica
Profissional de Nível Médio na Educação a Distância; 06. Propostas de criação de novos cursos em
Inconfidentes, Machado, Muzambinho e Passos; 07. Alteração da resolução 056/2012 – criação de
cursos do Campus Poços de Caldas; 08. Alterações nos Projetos Pedagógicos de Cursos de cursos dos
Campus Carmo de Minas, Inconfidentes, Muzambinho e Três Corações; 09. Alteração na oferta de
vagas do curso Técnico em Enfermagem do Campus Passos; 10. Proposta de Resolução sobre
Instrução Normativa para alteração de PPC's do IFSULDEMINAS; 11. Alteração da Resolução
009/2014 em razão da entrada em vigor da Resolução 052/2014; 12. Proposta de Resolução para criar
o Regimento Interno da Comissão de Acompanhamento da Normativa Docente; 13. Alteração no
organograma do Campus Muzambinho; 14. Expedientes (Presidente e Secretário). O presidente deu
boas vindas aos Conselheiros e agradeceu ao Professor Carlos Henrique pela receptividade. Logo
após solicitou ao Secretário Evane a verificação do Quórum do Conselho Superior. Verificado o
Quórum, passou para a aprovação da Ata da reunião do dia 28/04/2015. O Presidente colocou em
discussão, sendo aprovada por todos. Passando para a pauta, convidou o Professor Marcos Roberto
Cândido que apresentou o tema: Apreciação e aprovação de novos polos e-Tec em Varginha e
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Coqueiral. Marcos colocou que as Prefeituras Municipais de Varginha e Coqueiral, solicitaram
através de ofício enviado a Diretoria de Educação a Distância do IFSULDEMINAS, solicitando uma
visita técnica para a abertura do processo de aprovação de polo e-Tec de apoio presencial nas
respectivas cidades para atender os cursos oferecidos pela Rede e-Tec Brasil. Os membros da
Comissão de Avaliação estiveram presentes nas cidades de Varginha e Coqueiral no dia 25 de maio de
2015 e o parecer foi favorável para criação dos polos de Varginha e Coqueiral e encaminhados aos
Conselheiros. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. O próximo item de pauta
também foi apresentado pelo Professor Marcos Roberto e tratou da criação de normas acadêmicas de
cursos da Educação Técnica Profissional de Nível Médio na Educação a Distância. Marcos explicou a
construção do documento que além das reuniões, foi elaborada uma plataforma, um ambiente virtual
onde as normas eram discutidas. As experiências de Educação a Distância dentro da Instituição
também contribuíram para a elaboração do documento. Falou ainda da importância da normatização
do Ensino a Distância e que o texto é fruto do trabalho de pessoas da Instituição e salientou que em
nenhum momento houve imposição da Diretoria de Educação a Distância ou da Pró-Reitoria de
Ensino. O texto foi sugestão do Grupo de trabalho, da Câmara de Ensino, do CEPE (Colegiado de
Ensino, Pesquisa e Extensão do IFSULDEMINAS) e contou com contribuição dos Pedagogos. O
Presidente colocou em discussão. O Conselheiro Clayton Silva Mendes falou sobre o artigo 13 no
item III: “Após receber a solicitação, o presidente do Conselho Superior solicitará em 5 (cinco) dias
úteis a visita técnica de comissão devidamente constituída pelo CONSUP do IFSULDEMINAS;”.
Sugeriu que o prazo seja alterado para 10 dias úteis. O Presidente perguntou se os Conselheiros
concordam com a alteração. Todos concordaram. “No Capítulo VIII Da Transferência: Art. 28 - A
aceitação de transferência de estudantes dos cursos a distância dos Campi do IFSULDEMINAS, bem
como de outras instituições públicas federais, somente será permitida para cursos a distância de áreas
do conhecimento contidas no eixo tecnológico definido pelo Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos,
de acordo com o prescrito pelo Ministério da Educação e de acordo com edital de vagas
remanescentes”. Clayton perguntou se o correto não seria “Edital de Transferência” Professor
Marcos sugeriu a nomenclatura “vagas remanescentes e transferência”. No artigo 34 faltou a palavra
“dias”. No Item 2 do artigo 45 trocar o termo “com recurso” por “sem recurso”. No artigo 48
parágrafo primeiro cita um artigo errado, que já foi corrigido. No artigo 51 item primeiro também
está citando o artigo errado e foi corrigido. Clayton apresentou uma dúvida sobre o artigo 52 que fala
que “O estudante será considerado reprovado na disciplina nos seguintes casos: I. Quando for
computada participação nas atividades programadas inferior a 75% (setenta e cinco por cento). II.
Quando obtiver nota inferior a 3,0 (três) pontos na média final. III. Quando obtiver nota inferior a 6,0
(seis) pontos na recuperação”. Clayton perguntou ainda se o aluno tiver nota inferior a seis na
recuperação ele já vai ser reprovado e no item anterior fala se ele obtiver nota inferior a 3 na média
final ele também será reprovado? Marcos falou que os 3 pontos se referem a etapa regular “se não faz
os 3 pontos nas atividades a reprovação é automática sem recuperação”. O Conselheiro Evane
também colocou as suas considerações sobre este item e falou que perde o aluno nesse parâmetro de
3 pontos e sugeriu a mudança no texto para 2 pontos no final da disciplina. O Presidente colocou em
discussão o item 2 do artigo 52. O Conselheiro Arthur indagou não entender a diferença no valor das
notas para cursos EaD e cursos regulares, cuja a nota tem que ser 4 pontos para poder ir para a
recuperação. Professor Marcos respondeu que nos cursos EaD o aluno faz a recuperação em 40 dias e
não espera o final do semestre para fazer a recuperação. Como está automaticamente em sequência do
processo ele teria condições de participar na semana seguinte da reavaliação. Pois rodam duas
disciplinas apenas. Se fosse semestral teria que seguir o mesmo padrão. Outro detalhe está
relacionado a evasão. Professor Carlos Alberto destacou que o Ensino EaD tem as suas
particularidades. Comentou ainda que a fala do Conselheiro Arthur vem demostrar uma preocupação
com a qualidade, embora reconheça que qualidade é um atributo de alta complexidade resultante de
um conjunto de variáveis. O Presidente colocou em votação o artigo 52 e todos concordaram com a
manutenção de 3 pontos e uma melhora na redação do artigo. Professor Luiz Carlos falou com
relação a parte presencial e as faltas dos alunos. Citou um curso do Campus Muzambinho que
cobrava presença nas aulas práticas presenciais e que recebeu orientações do Ministério Público de
Passos dizendo que não pode fazer isso. “O Ministério Público entende que trata-se de cursos de
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inclusão, normalmente o aluno trabalha 44 semanais e não se pode cobrar a presença dele no sábado
por exemplo.” Professor Marcos colocou que fará uma alteração no texto deixando a presença de 75
por cento nas atividades programadas. O Presidente agradeceu a todos que trabalharam no documento
e colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo Item de pauta tratou da Propostas de
criação de novos cursos em Inconfidentes, Machado, Muzambinho e Passos. Campus Machado:
Curso Técnico em Vendas Modalidade EaD,Curso Técnico em Redes de Computadores; Campus
Muzambinho: Curso de Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho - Modalidade à
distância, Curso Técnico em Logística – modalidade EaD ; Campus Inconfidentes: Curso Técnico em
Informática para Internet; Campus Passos: Curso de Especialização Lato Sensu em Enfermagem
Oncológica . O Presidente convidou o Professor Carlos Alberto para a apresentação da proposta.
Carlos Alberto falou que a criação dos novos cursos é em atendimento as demandas regionais. Carlos
Alberto convidou a Professora Lidiane (Coordenadora do Curso Técnico em Vendas) para fazer a
apresentação. Professora Lidiane fez a apresentação, falou que o projeto de criação de curso passou
pelas câmaras, já foram feitas algumas correções sugeridas pelo CAMEM, passou também pelo
CEPE. Falou que a proposta do curso Técnico em Vendas é focado na área de vendas para um público
específico, abrangendo a indústria, o comércio a área de serviços e também a área de Gestão. Com
base na demanda foi formatado o curso, pensando nas questões técnicas da área de vendas. O curso
tem duração de dois anos (quatro semestres). O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. Também do Campus Machado, Professor Hebert (Coordenador do Curso) fez a apresentação
do Curso Técnico em Redes de Computadores. Hebert falou que foram feitas pesquisas na região e
verificado a demanda de profissionais para atuarem na área. Falou da expansão da internet nos dias
de hoje e junto com ela vem a necessidade de profissionais especializados. O Presidente colocou em
votação, sendo aprovado por todos. Campus Muzambinho: Curso de Especialização Técnica em
Enfermagem do Trabalho; Professor Carlos Alberto convidou a coordenadora do Curso, Professora
Larissa para fazer a apresentação. Professora Larissa falou que o Instituto começou com o curso
Técnico em Enfermagem no ano de 2003 e já foram formados em torno de 600 profissionais. Em
2005, o campus começou a oferecer a Especialização Técnica em Enfermagem do Trabalho
presencial e já foram formados cerca de 200 profissionais. A grande dificuldade detectada junto aos
alunos foi a questão do deslocamento, por serem Técnicos em Enfermagem , eles tinham plantões de
12 e até 24 horas e uma dificuldade em conciliar a profissão com as aulas presenciais. Cerca de 95
por cento do curso é teórico e exige uma carga horária de estágio de 50 horas de atividades práticas,
450 horas de atividades teóricas. O Curso acontece em um ano dividido em dois módulos, é
específico para os profissionais Técnicos em Enfermagem. O Presidente colocou em votação, sendo
aprovado por todos. Professor Carlos Alberto convidou a Professora Cristina para fazer a
apresentação do Curso Técnico em Logística do Campus Muzambinho. Professora Cristina falou
que o curso tem o objetivo de promover a capacitação para profissionais na área de produção,
armazenamento e distribuição suprindo as necessidades de mão de obra especializada e promovendo
também a inclusão social. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Professor
Carlos Alberto convidou o Professor André, Coordenador Geral de ensino do Campus Inconfidentes
para fazer a apresentação da proposta de criação do Curso Técnico em Informática para Internet.
Professor André justificou a ausência do Coordenador do Curso na apresentação. Falou que o curso
visa formação de profissionais para atuarem em desenvolvimento Web. O curso foi formatado
buscando as tecnologias mais recentes do mercado. A demanda vem das oportunidades de emprego
que vem surgindo e a falta desse profissional preparado para atuar no mercado. Trata-se de um curso
diferente do curso Técnico em Informática tradicional que é voltado para manutenção e suporte, a
nova proposta é para atender as tecnologias de internet, desenvolvimentos de sites, sistemas online
entre outros. O Presidente colocou em Votação, sendo aprovado por todos. Professor Carlos Alberto
convidou a Professora Heloísa do Campus Passos para fazer a apresentação do Curso de
Especialização Lato Sensu em Enfermagem Oncológica. Professora Heloísa falou que trata-se de um
curso presencial, o público-alvo são enfermeiros graduados. Serão oferecidas 30 vagas, com a
duração do curso de um ano e meio, divididos em três módulos. O Presidente colocou em votação,
sendo aprovado por todos. O próximo item de pauta tratou da alteração da resolução 056/2012 –
criação de cursos do Campus Poços de Caldas. O Presidente convidou o Professor Josué, Diretor do
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Campus Poços de Caldas para fazer a explanação. Professor Josué falou que o Campus Poços de
Caldas está propondo é a alteração da resolução 056/2012. Falou ainda que naquela ocasião o então
Campus Avançado Poços de Caldas encaminhou ao Conselho Superior a proposta de alteração das
Matrizes Curriculares dos cursos técnicos subsequente em Administração, Eletrotécnica, Informática
e Edificações. Os cursos foram assumidos pelo Campus Avançado Poços de Caldas, eram cursos
ofertados pelo município, porém a resolução não traz o ato de criação desses cursos. Fato observado
quando começaram as certificações. Professor Carlos Alberto falou que outras retificações também
poderão surgir, principalmente quando ocorreu o aproveitamento de PPC de outro campus e não
foram citados o ato de criação do Curso na resolução. O presidente colocou em votação, sendo
aprovada por todos. Próximo item proposto: Alterações nos Projetos Pedagógicos de Cursos de cursos
dos Campi Carmo de Minas, Inconfidentes, Muzambinho e Três Corações. O Presidente passou a
palavra para o Professor Carlos Alberto que fez a explanação do trâmite dos projetos pedagógicos e
que, estas retificações serão solicitadas quando necessário. Salientou que agora os PPCs vêm com
todo o histórico, as alterações feitas pelas câmaras, conforme sugerido na última reunião do Conselho
Superior. Professora Lilian, Coordenadora do Curso Técnico em Administração Subsequente do
Campus Avançado Carmo de Minas, falou que as alterações aconteceram para adequar o PPC à
Matriz Curricular e também a carga horária. Adequando as disciplinas com a realidade e a demanda
da região de Carmo de Minas. O Presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos.
Professora Lilian Vanessa apresentou as alterações efetuadas no PPC do Curso Técnico em Alimentos
também do Campus Avançado de Carmo de Minas. Falou também que foi trabalhada a alteração para
contextualizar a região do Circuito das Águas e em atendimento a demanda do comércio de alimentos
e também a área de hotelaria e turismo, foram alteradas também as bibliografias. O Presidente
colocou em votação, sendo aprovada por todos. A proposta de alteração do Projeto Pedagógico do
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental foi apresentada pelo Diretor de Ensino do
Campus Inconfidentes, Professor André, que justificou a ausência da Coordenadora do Curso,
Professora Lilian. Explicou que as alterações se referem a novas tecnologias que surgiram, a
adequação da infraestrutura, o aumento de número de vagas de 30 para 35, as novas modalidades de
defesa de TCC, alterações de bibliografias e ementas. O Presidente colocou em votação, sendo
aprovada por todos. Professora Cristina fez a apresentação das alterações do Projeto Pedagógico do
Curso Técnico em Contabilidade Subsequente do Campus Muzambinho o curso era da antiga Escola
Comercial, mantido pela Prefeitura, e agora pertence ao Campus Muzambinho. O curso foi
reformulado de acordo com o modelo do Instituto Federal e foi também modernizado. O Presidente
colocou em votação, sendo aprovada por todos. Professora Cristina também apresentou a alteração do
Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração Subsequente do Campus Muzambinho.
Segundo a Professora Cristina, aconteceram adequações das disciplinas e criação de novas disciplinas
além da alteração na carga horária. O Presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos. A
Alteração do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Mecânica Subsequente Três Corações foi
apresentada pelo Professor Bruno, Diretor de Ensino Pesquisa e Extensão do Campus Avançado de
Três Corações, que justificou a ausência do Professor Francisco Coordenador do curso. Trata-se de
uma adequação nas referências e também na disciplina de componentes de Máquinas. O Presidente
colocou em votação, sendo aprovada por todos. O Conselheiro Luciano Carvalho falou sobre as
alterações de PPC e sugeriu uma consulta da Pró-Reitoria de Ensino e também ao Procurador sobre
uma forma de disponibilizar os PPC citando conforme a resolução vigente e na frente um link com a
resolução atualizada. O Presidente agradeceu as colocações do conselheiro e explicou que o assunto
já foi discutido com o Professor Carlos Alberto a um tempo e que o hiper link seria um instrumento
mais dinâmico. Falou ainda que o Professor Carlos Alberto já consultou o Doutor Dauri que sugeriu
um exercício internamente não somente para os PPCs mas também para as outras resoluções do
Conselho Superior. Carlos Alberto ainda relatou a disposição em auxiliar nesta ação, mas entende que
seja uma ação que deva ser coordenada pela secretaria do Conselho Superior e que também deverá ter
apoio da área de tecnologia da informação. O Presidente, como encaminhamento, falou que levará o
tema para discussão com a gestão. O próximo item de pauta tratou da alteração na oferta de vagas do
curso Técnico em Enfermagem do Campus Passos . Professor Marcelo Bregagnoli convidou a
Professora Heloísa do Campus Passos para fazer as colocações. Heloísa falou que atualmente conta
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com 24 vagas disponíveis e o número está sendo aumentado para 40 vagas para o vestibular do final
do ano com início do curso em 2016. O Presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos. O
Presidente convidou o Professor Carlos Alberto para apresentar o próximo item de pauta que tratou
da proposta de Resolução sobre Instrução Normativa para alteração de PPC's do IFSULDEMINAS.
Professor Carlos Alberto falou que os cursos do IFSULDEMINAS devem ser estruturados de forma a
atender o que estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Regimento Geral do
IFSULDEMINAS, os Regimentos Acadêmicos dos Cursos Técnicos Integrados e Subsequentes e dos
Cursos Superiores, a legislação nacional pertinente e as demais diretrizes e regulamentos internos
aplicáveis. Paragrafo Único - Os Projetos Pedagógicos dos Cursos, construídos coletivamente, serão
submetidos aos Órgãos Colegiados do IFSULDEMINAS. As alterações nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos serão propostas pela Coordenação de Curso, ouvidos os órgãos colegiados do curso. As
alterações que interferem na constituição do Curso deverão se submeter ao parecer do Colegiado de
Curso e NDE, e sua implantação dependerá de aprovação do Colegiado Acadêmico do Campus –
CADEM, da Câmara de Ensino – CAMEN, do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE e
deliberação do Conselho Superior – CONSUP, com publicação de Resolução com aprovação do
Projeto Pedagógico do Curso – PPC. As alterações a que se refere são: nome do curso; número de
vagas; objetivos do curso; forma de acesso e oferecimento; perfil do egresso; carga horária total do
curso; carga horária das disciplinas; matriz curricular; ementário. As alterações sugeridas, bem como
seu atendimento nas instâncias durante o trâmite, deverão ser registradas em formulário próprio,
constituindo histórico de registros, para que seja disponibilizado ao Conselho Superior, juntamente ao
Projeto Pedagógico do Curso atualizado. As demais alterações deverão se submeter ao parecer do
Colegiado do Curso, NDE e CADEM, devidamente registradas em atas dos referidos órgãos. Neste
caso, o presidente do CADEN deverá encaminhar à Pró-reitoria de Ensino, solicitação de publicação
de nova resolução do Conselho Superior, anexando o Projeto Pedagógico de Curso alterado.
Somente podem ser alteradas, sem seguir os trâmites previstos as referências bibliográficas esgotadas,
devidamente justificadas, e as referências complementares disponíveis por meios digitais na
Biblioteca Digital do IFSULDEMINAS. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. Passando para o próximo item de pauta, Professor Carlos Alberto explanou sobre a alteração
da Resolução 009/2014 em razão da entrada em vigor da Resolução 052/2014. Trata-se de uma
adequação conceitual segundo o Presidente. Carlos Alberto falou que até a aprovação da resolução
052/2014 tinha a resolução 009/2014 que pleiteava todas as modalidades de cursos. Assim que
passou a 052, algumas modalidades de cursos que tramitavam pela Resolução 009/2014 que tinham
exigências próprias e demandas particulares. A Resolução 052/2014 trata os cursos de maneira
diferenciada, o roteiro para a tramitação de proposta de Criação de Novos Cursos de Programas de
Educação à Distância, Cursos em Programas Especiais em Convênio com o MEC/SETEC, Cursos
Técnicos Pactuados via Pronatec, Cursos de pós-graduação / Especialização Lato Sensu, Cursos por
meio da Universidade Aberta do Brasil – UAB e Cursos de pós-graduação Stricto Sensu com
programa aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). A
resolução 009 ficou para os cursos regulares presenciais. Foram feitos alguns acertos no trâmite não
mexendo na estrutura. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo item de
pauta tratou da proposta de Resolução para criar o Regimento Interno da Comissão de
Acompanhamento da Normativa Docente. Marcelo Bregagnoli comentou que trata-se de uma matéria
que necessita de regulamentação, principalmente após a chancela por parte da CGU que esteve
presente no Instituto no final do ano passado. O documento vem regulamentar a discussão e análise e
é uma formalização da Normativa Docente que tem sido estudada a ser apreciado para adoção na
Rede Federal. Professor Carlos Alberto falou que tinha duas resoluções que instituíam a comissão de
acompanhamento da Normativa Docente (075/2011 e a 018/2012). A Comissão tem por objetivo, a
partir da discussão feita no campus, levar para essa comissão para que seja feito os acertos
necessários na Normativa Docente. A Comissão contava com as duas resoluções e uma
representatividade dos campi não muito adequada. Professor Carlos Alberto apresentou a composição
da Comissão de Acompanhamento da Normativa Docente do IFSULDEMINAS: Pró-reitor de
Ensino; Pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação; Pró-reitor de Extensão; de 3 (três)
representantes do corpo docente de cada campi pré expansão, eleitos pelos seus pares, desde que não
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sejam coordenadores de curso, para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução; de 2 (dois)
representantes do corpo docente de cada campi pós-expansão, eleitos pelos seus pares, desde que não
sejam coordenadores de curso, para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução; de 1 (um)
representante do corpo docente de cada campi avançado, eleitos pelos seus pares, desde que não
sejam coordenadores de curso, para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução; de 1 (um)
representante docente membro da Comissão Permanente de Pessoal; Docente/CPPD – Institucional,
eleito pelos seus pares para mandato de (2) dois anos, com uma única recondução; de 1 (um)
representante, coordenador de curso, de cada um dos campos ou campos avançado do
IFSULDEMINAS, eleitos pelos seus pares (coordenadores de curso), para mandato de (2) dois anos,
com uma única recondução; do Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional de cada
campi pré expansão; do Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão de cada campi pós-expansão; do
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão ou Coordenador Geral de Ensino de cada campi avançado. O
Presidente colocou em votação o texto conforme foi apresentado, sendo aprovado com 15 votos a
favor, um voto contra a aprovação e 7 abstenções. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao Professor Carlos
Alberto que tem feito os trabalhos com bastante transparência e com visão Institucional. Solicitou que
ele estenda a equipe os agradecimentos. Professor Luiz Carlos apresentou o item de pauta que tratou
da alteração no organograma do Campus Muzambinho. Luiz Carlos falou que a proposta seria alterar
a nomenclatura da função de “Coordenação Geral de recursos Humanos”, para “Coordenação Geral
de serviços Gerais”. Alterar a nomenclatura da função de “Chefe de Seção de Serviços Gerais”, para
“Chefe de seção de Recursos Humanos”. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por
todos. O Conselheiro Antônio Marcos comentou a forma em que o professor Luiz Carlos apresentou a
alteração do organograma, citando as FGs (Funções Gratificadas). Marcelo Bregagnoli falou que a
distribuição das FGs é um ato discricionário do gestor e não passa pelo Conselho Superior. Antônio
Marcos propôs que na hora da criação da coordenação de setor que se fale qual a reestruturação que
está sendo feita referente as FGs. O Presidente sugeriu que a partir de agora se mostre toda a
reestruturação para atendimento da criação do setor ou da coordenação. Todos concordaram.
Passando para os Expedientes, o Conselheiro Antônio Marcos elogiou a transmissão da reunião do
Conselho Superior que aconteceu ao vivo e solicitou que as outras reuniões dos colegiados sejam
transmitidas. O Presidente falou que a transmissão envolve várias questões operacionais. A Reitoria
possui apenas um técnico áudio visual que já solicitou redistribuição. O problema envolve a questão
de recursos humanos e também a capacidade estrutural. Falou ainda que algumas instâncias são
deliberativas e seria necessário uma consulta aos órgãos Colegiados antes de chegar ao Conselho
Superior. Passando para o próximo expediente: O Secretário Evane registrou que o Conselheiro Alan
Andrade Mesquita, representante Técnico Administrativo, pediu o desligamento do Conselho
Superior pois foi redistribuído para a Universidade Federal de Lavras. O Presidente agradeceu
novamente a todos pela presença e declarou encerrada a reunião às quinze horas e vinte 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, trinta de junho
de dois mil e quinze.
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