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Ata da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sul de Minas Gerais (mandato 2016-2018) realizada em
14 de setembro de 2016.
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Aos quatorze dias do mês de setembro, do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e cinquenta e
oito minutos, no Auditório do Campus Pouso Alegre, sob a Presidência do Reitor, Professor Marcelo
Bregagnoli, realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2016-2018), estando
presentes os Senhores Conselheiros: Representantes Servidores Docentes: Fátima Saionara
Leandro Brito; Luciano Pereira Carvalho; Eugênio José Gonçalves; Rodrigo Cardoso Soares de
Araújo; Jane Piton Serra Sanches; Carlos Cezar da Silva; Fabio Caputo Dalpra. Representantes
Corpo Discente: Luciano de Souza Prado; Cristiano Sakai Mendes; Raphael de Paiva Gonçalves;
Jhuan Carlos Fernandes de Oliveira; Paulo Antônio Batista; Guilherme Vilhena Vilasboas; Alysson
Bonjorne de Morais Freitas Representantes Servidores Técnicos Administrativos: Sissi Karoline
Bueno da Silva; Otávio Soares Paparidis; Rogério William Fernandes Barroso; Ana Marcelina de
Oliveira; Silvio Boccia Pinto de Oliveira Sá; Eliane Silva Ribeiro; Márcio Feliciano do Prado.
Representantes dos Egressos: Éder Luiz Araújo Silva; Keniara Aparecida Vilas Boas; Jorge
Vanderlei Silva; Andressa Rodrigues Silva; Vinícius Puerta Ramos. Representantes Entidades
Patronais: Rodrigo Moura; Jorge Florêncio Ribeiro Neto. Representantes Entidades
Trabalhadores: Célio Antônio Leite; Elizabete Missasse de Rezende. Representantes do Setor
Público ou Estatais: Rubens Ribeiro Guimarães Júnior; José Carlos Costa. Representantes
Diretores Gerais dos Campi: Luciana Mendonça; Miguel Angel Isaac Toledo del Pino; Carlos
Henrique Reinato; João Paulo de Toledo Gomes; Thiago Caproni Tavares; Marcelo Carvalho
Bottazzini. O Presidente fez a leitura do documento onde o Conselheiro eleito, Magno de Souza
Rocha, representante Docente do Campus Inconfidentes solicitou desligamento do Conselho Superior
por motivos particulares. A Conselheira Fátima Saionara Leandro Brito tomou posse como
representante Titular Docente do Campus Inconfidentes. Justificaram ausência: Lidiany dos Santos
Soares, representante Docente do Campus Machado e Guilherme Antônio Poscidônio V. Camilo
representante dos Técnicos Administrativos da Reitoria. A pauta foi encaminhada antecipadamente,
por e-mail, aos Conselheiros, sendo: PAUTA REUNIÃO CONSUP 14/09/2016 01. Palavra do
Presidente. 02. Posse dos novos membros do Conselho Superior. 03. Definição do secretário e
verificação do quórum. 04. Apresentação do vídeo institucional do IFSULDEMINAS 05.
Apresentação dos órgãos colegiados e estrutura das pró-reitorias 06. Palestra com Dauri Ribeiro da
Silva – procurador-chefe do IFSULDEMINAS 07. Orçamento 2017 08. Resumo dos Relatórios de
Auditoria Interna do exercício. 09. Proposta de criação de polo e-Tec do IFSULDEMINAS na cidade
de Andradas. 10. Indicação de Comissão de Avaliação e Habilitação de Polos de Apoio Presencial
dos cursos de Educação a Distância. 11. Alterações no Projeto Pedagógico do curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental – Campus Poços de Caldas. 12. Homologação das Resoluções Ad Referendum: - nº
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51/2016 (Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas –
Campus Muzambinho). - nº 52/2016 (Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em
Cafeicultura – Campus Muzambinho). - nº 53/2016 (Ato autorizativo do Curso de Tecnologia em
Cafeicultura - Campus Muzambinho). - nº 54/2016 (Criação do Curso Técnico em Mecânica
Integrado ao Ensino Médio – Campus Avançado Três Corações). - nº 55/2016 (Criação do Curso
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Campus Pouso Alegre). 13. Pauta encaminhada
pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): 13.1 Minuta de regulamentação da utilização
de até 20% semipresenciais na carga horária dos currículos dos cursos presenciais no
IFSULDEMINAS; 13.2 Alteração do artigo 6º §1º da Resolução nº 19/2015, que dispõe sobre a
criação de Normas Acadêmicas de cursos da Educação Técnica Profissional de Nível Médio na
Educação a Distância; 13.3 Proposta de normatização da Incubadora de Empresas Mista – INCETEC
– do IFSULDEMINAS; 13.4 Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do
IFSULDEMINAS; 13.5 Alteração da Resolução nº 14/2013, que dispõe sobre o afastamento docente
para cursos Stricto Sensu e pós-doutorado. 14. Política de Segurança da Informação do
IFSULDEMINAS – Proposta da Norma Complementar nº 01 (uso do serviço de e-mail), após
procedimento de consulta à comunidade sugerido pelo Consup. 15. Expedientes (Presidente e
Secretário). Conforme Item 01. Palavra do Presidente, o Reitor Marcelo Bregagnoli abriu a reunião
agradecendo aos presentes pela disponibilidade em fazer parte da nova composição do Conselho,
ressaltou a importância do Conselho Superior, destacando que o mesmo é deliberativo e que as
reuniões ocorrerão duas vezes por semestre. Ele agradeceu ainda o Diretor do Campus Pouso Alegre,
Marcelo Botazzini, pela receptividade. Dando seguimento, o Reitor solicitou aos conselheiros que
preenchessem o formulário de autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física para que seja declarado junto à DGP (Diretoria de Gestão de Pessoas). Passou-se
então ao Item 02. Posse dos novos membros do Conselho Superior; inicialmente os membros
assinaram o Termo de Posse e receberam o já mencionado formulário. Item 03. Definição do
secretário e verificação do quórum; definiu-se que o mesmo seria o Prof. Luciano Pereira
Carvalho, assim sendo, ele verificou que havia quórum suficiente para que ocorresse a reunião. Item
04. Apresentação do vídeo institucional do IFSULDEMINAS; foi exibido o Vídeo Institucional.
Item 05. Apresentação dos órgãos colegiados e estrutura das pró-reitorias; o Reitor convidou a
Equipe de Gestão para que realizasse uma apresentação do IFSULDEMINAS. O Secretário passou a
lista de presença para que fosse assinada. Marcelo Bregagnoli prosseguiu discorrendo a respeito da
formação do IFSULDEMINAS a partir da junção das Escola Técnicas, e também do surgimento dos
novos Campi. Ele ainda destacou o trabalho do Superintendente Rogério Aranha e sua parceria. A
seguir ele discorreu a respeito das atribuições do Conselho Superior e do trâmite das matérias nas
Câmaras até chegarem ao Conselho. Os pró-reitores apresentaram suas pró-reitorias, as ações das
mesmas e objetivos. A Diretora de Gestão de Pessoas, Beatriz Campos Lago, e o Chefe de Gabinete,
Joarle Magalhães Soares, fizeram o mesmo. O pró-reitor de Administração, Honório José de Morais
Neto, apresentou o Item 07. Orçamento. Apresentou a composição da proposta orçamentária anual,
e do Fluxo Orçamentário solicitado. Terminada a explanação do item 07 da pauta nenhum conselheiro
se manifestou, assim sendo foi aprovado. Item 06. Palestra com Dauri Ribeiro da Silva –
procurador-chefe do IFSULDEMINAS; passou-se então a palavra ao procurador Dauri Ribeiro, o
qual parabenizou aos Conselheiros e desejou êxito na gestão que se inicia, ainda explanou a respeito
das atribuições e responsabilidades do Conselho Superior, discorreu a respeito da Lei 8.429/92 e
apontou legislações importantes para o trabalho dos Conselheiros e os princípios que norteiam a
Administração Pública. Posteriormente o Reitor destacou o trabalho da ouvidoria Institucional.
Eugênio Gonçalves tomou a palavra e destacou os tripés do Instituto Federal, a saber: Educação,
Tecnologia e Trabalho. Eder Silva tomou a palavra e perguntou como é o processo de divulgação do
orçamento para a comunidade. Honório Neto respondeu que isso é feito por meio da página do
IFSULDEMINAS, na página da PROAD. O reitor justificou que o item 08 seria deixado para o final
da reunião devido ao fato de que não foi possível ao auditor institucional comparecer no período da
manhã. Foi solicitado por Silvio Sá que o Item 14 seja discutido logo após o almoço e encaminhado
para votação, porém os Conselheiros decidiram manter a pauta. Item 09. Proposta de criação de
polo e-Tec do IFSULDEMINAS na cidade de Andradas . Logo após a apresentação do Item por
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Giovane José, o conselheiro Rogério apontou que no Item 1.1.6 e no item 2 da Biblioteca há erros de
grafia. Encaminhado aos conselheiros o item foi aprovado. Passou-se. Item 10. Indicação de
Comissão de Avaliação e Habilitação de Polos de Apoio Presencial dos cursos de Educação a
Distância, o qual foi apresentado por Giovane José, para o qual se apresentaram como membros os
professores: João Paulo Toledo, Marcelo Bottazzini, Miguel Angel e Carlos César Silva. Item 11.
Alterações no Projeto Pedagógico do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental – Campus
Poços de Caldas, apresentado pelo Diretor Thiago Caproni, posteriormente Carlos Alberto Carvalho
também realizou pontuações a respeito do mencionado item. Carlos Cézar Silva apontou a falta do
histórico de alterações nos anexos e destacou que a ementa da disciplina de cálculo está extensa para
60h. Ele ainda salientou que não foi colocado o nome completo do Presidente da República.
Encaminhado ao Conselho o item foi aprovado. A Sessão foi Interrompida às treze horas e dez
minutos para o almoço e retornou às treze horas e quarenta e cinco minutos. O Reitor iniciou a
segunda parte da reunião convidando o pró-reitor Carlos Alberto Carvalho à mesa, ele lembrou ainda
que somente os titulares e suplentes representando titulares poderiam votar. Marcelo Bregagnoli deu
posse ao Diretor João Olympio de Araújo Neto em virtude de ter faltado o termo de posse do mesmo
na primeira parte da reunião. O Reitor destacou a necessidade eventual de aprovar determinados
temas ad referendum e passou-se ao Item 12: Homologação das Resoluções Ad Referendum: - nº
51/2016 (Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas –
Campus Muzambinho). - nº 52/2016 (Alteração do Projeto Pedagógico do Curso de Tecnologia em
Cafeicultura – Campus Muzambinho). - nº 53/2016 (Ato autorizativo do Curso de Tecnologia em
Cafeicultura - Campus Muzambinho). - nº 54/2016 (Criação do Curso Técnico em Mecânica
Integrado ao Ensino Médio – Campus Avançado Três Corações). - nº 55/2016 (Criação do Curso
Técnico em Edificações Integrado ao Ensino Médio – Campus Pouso Alegre), tais itens foram
apresentados por Carlos Alberto Carvalho. Carlos Cézar Silva tomou a palavra e realizou observações
a respeito da redução da carga horária do curso o que, de acordo com ele, torna impossível concluir o
conteúdo. Luciana Mendonça respondeu que encaminhará ao MDE do curso para análise. O Reitor
esclareceu que uma vez encaminhado ao MDE, será feita uma justificativa a ser enviada aos
conselheiros. As matérias do Item 12 foram aprovadas pelo conselho. Item 13: Pauta encaminhada
pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): 13.1 Minuta de regulamentação da
utilização de até 20% semipresenciais na carga horária dos currículos dos cursos presenciais no
IFSULDEMINAS; 13.2 Alteração do artigo 6º§1º da Resolução nº 19/2015, que dispõe sobre a
criação de Normas Acadêmicas de cursos da Educação Técnica Profissional de Nível Médio na
Educação a Distância; 13.3 Proposta de normatização da Incubadora de Empresas Mista – INCETEC
– do IFSULDEMINAS; 13.4 Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa do
IFSULDEMINAS; 13.5 Alteração da Resolução nº 14/2013, que dispõe sobre o afastamento docente
para cursos Stricto Sensu e pós-doutorado. O item 13.1 foi apresentado por Carlos Alberto Carvalho.
Terminada a explanação a respeito o item, Eugênio Gonçalves perguntou se será aplicada no presente
semestre, o qual foi respondido por Carlos Alberto Carvalho que isso deve ser planejado, seguir o
tramite normal e terminado o tramite ser aplicado. Carlos Cézar Silva sugeriu que a inclusão de
informação de tempo de organização curricular, além das cargas horárias diárias, alterando assim o
Art. 1º § 2 e Art. 5, § 1, Inciso II para inclusão de tal informação. Tal questionamento foi respondido
por Carlos Alberto Carvalho que deve ser verificado com cuidado se é Resolução ou parecer. Giovane
José declarou que a Camen (Câmara de Ensino) deliberou que deveria ser colocada a Carga horária
diária no Ensino Médio. O Reitor destacou que o olhar crítico sobre as questões assertivas
judicialmente e resoluções são para evitar ações judiciais futuras. Carlos Alberto Carvalho sugeriu a
aprovação do documento e feita alteração sugerida. Rodrigo Araújo considerou problemática a
questão de impor que os alunos possuam rede social para a realização de determinada disciplina.
Giovane José destacou que as avaliações serão realizadas somente por meio do ambiente virtual
institucional. Silvio Sá apontou que há contradição em relação ao uso de redes sociais na matéria em
questão e na que será discutida à frente em relação ao uso do e-mail institucional para login em redes
sociais. Giovane José solicitou que seja focada a matéria em questão. Rodrigo Araújo reforçou ainda
que muitos alunos ficam preteridos em virtude de que não possuem computador ou mesmo internet.
Giovane José afirmou que não será coibido o uso das redes sociais, porém não pode ser usado como
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meio de comunicação oficial justamente para não excluir alunos que não possuem computadores ou
acesso à internet. Aline de Bem destacou que no Parágrafo único coloca que as redes sociais poderão
ser utilizadas para fins de avaliação, e que deve ser readequado o texto. Tal sugestão foi acatada pelo
pleno, com nove abstenções. Luciana Mendonça propôs um regime de exceção para o
encaminhamento mais rápido elencando quais disciplinas poderiam ser ofertadas parcialmente em
EAD. Carlos Alberto Carvalho considerou que deve haver uma discussão dentro dos campi e dentro
das câmaras para verificar quais disciplinas poderão ser ofertadas em EAD, e que isso deve ser feito
com cautela. Luciano Pereira destacou que somente poderá ser ofertado em EAD os cursos já
reconhecidos. Raphael Gonçalves destacou que deve ser verificado o conceito de rede social uma vez
que há o chat do Moodle e há as redes sociais populares como facebook. Passou-se então ao item 13.2
O item foi colocado em votação e foi aprovado por unanimidade. Passou-se então ao item 13.3,
apresentado pelo Prof. João Paulo Toledo, foi colocado para apreciação dos conselheiros e aprovado
por unanimidade. Passou-se então ao item 13.4 o qual foi apresentado por Andrea e Heloisa e pelo
Pró-Reitor José Luiz Andrade. Fábio Dalpra pediu a palavra e apontou a necessidade de precisar
melhor quem irá compor o comitê. Foi respondido que o comitê será composto por 11 membros
sendo 10 do IFSULDEMINAS e um da Secretaria de Saúde. Foi esclarecida a dúvida do discente
Raphael Gonçalves a respeito de como é feita a seleção do Comitê de ética para avaliar os projetos no
sentido de que é direcionado ao comitê mais próximo do proponente. João Paulo Toledo destacou que
esse Comitê Institucional dará celeridade aos projetos. Tal item foi aprovado por unanimidade dos
votos pelos conselheiros. Passou-se então ao item 13.5 o qual foi apresentado por Nivaldo Bragion.
Rafael Caputo destacou a dificuldade na realização da matrícula para pós doutorado dentro do prazo
previsto, o qual foi respondido que esse item não foi objeto de alteração. Luciano Pereira realizou
questionamento do que é considerado tempo de término, se as correções sugeridas encontram-se
dentro desse tempo de término. Nivaldo Bragion esclareceu que não foi especificado se inclui o
tempo de correções ou não. Houve manifestação do diretor de Poços de Caldas, Tiago Caproni, a
respeito do aumento da nota de internacionalização, feita a votação os conselheiros decidiram que a
alteração elevando a nota para seis pontos. Saionara Brito sugeriu que seja repensada a pontuação do
docente que está a mais tempo na rede de 40 pontos. O Reitor defendeu o favorecimento aos docentes
que estão na instituição se doando por muito tempo, e destacou que não havia incentivos na rede
como há hoje. Luciana Mendonça solicitou normatização a respeito da antecipação do retorno do
servidor, tendo em vista o contrato do substituto. O Reitor destacou que é difícil fazer previsão de
retorno do servidor e sugeriu que seja contado como término o protocolo no RH da instituição. Ficou
decidido que a Resolução entrará em vigor da data da reunião em diante. O presidente colocou para
apreciação dos conselheiros os quais aprovaram o documento. Item 14. Política de Segurança da
Informação do IFSULDEMINAS – Proposta da Norma Complementar nº 01 (uso do serviço de
e-mail), após procedimento de consulta à comunidade sugerido pelo Consup; foi apresentado
pelo pró-reitor de Desenvolvimento institucional, Flávio Calheiros. O reitor destacou que foi feita
uma apresentação e uma enquete a respeito desse tema nos Campi. Rogério Barroso pediu a palavra
questionou a restrição do uso do e-mail institucional para redes sociais e sites de compras, uma vez
que alunos de mestrado podem necessitar usá-lo dessa forma para suas pesquisas, ou existem alunos
de EAD que não possuem outra conta de e-mail. O presidente e Flávio Calheiros destacaram a
facilidade de se criar outra conta no Gmail. Flávio Calheiros destacou que a criação de lista ajudará
no sentido da não propagação de vírus. Márcio Prado destacou pontos do Termo de Serviço do Gmail.
Além disso, ele questionou que se aumentando o número de listas aumentaria a insegurança da
informação. Flávio Calheiros destacou que o Diretor de Tecnologia da Informação, Gabriel Maduro,
se atentou para essa questão da insegurança e ainda destacou que o Gmail é considerado o provedor
mais seguro. Márcio Prado replicou apontando que idealiza um serviço de e-mail institucional. Flávio
Calheiros destacou novamente os benefícios do serviço da Gmail e afirmou que essa não é uma
questão de pauta. Jorge Florêncio expôs um problema enfrentado pela Cooxupé no final do ano em
virtude de um vírus propagado na rede, o que fez com que a instituição criasse normas de
regulamentação do e-mail interno. Ele ainda frisou que no e-mail coorporativo não devem ser tratadas
questões pessoais, religiosas ou quaisquer outras. Ele finalizou parabenizando pela iniciativa.
Raphael Gonçalves mencionou a respeito do Capítulo 5, que o e-mail do Gmail já vem
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automaticamente com um chat. Ele mencionou que os alunos do Campus Muzambinho possuem email institucional e questionou se esses alunos farão parte das listas. Foi esclarecido por Flávio
Calheiros que esses alunos não farão parte das listas e ainda enfatizou que as senhas não devem ser
compartilhadas. Carlos Cézar Silva mencionou que o Art. 20 diz contra o que foi dito, que uma vez
criada uma lista todos receberão. Tal questionamento foi esclarecido pelo Reitor e pelo pró-reitor de
Desenvolvimento Institucional que essa alteração já foi feita e encontra-se nas alterações. Ele ainda
destacou que deve haver uma regulamentação, porém da forma como foi feita impedirá a divulgação
de determinados temas que podem ser de interesse de muitos. Tal questionamento foi respondido pelo
Reitor que tais divulgações devem ser enviadas à ASCOM, a qual enviará aos demais. Xênia Araújo
destacou que as discussões institucionais da Educação são diferentes das de uma empresa privada.
Ela ainda apresentou o questionamento de uma servidora que enviou e-mail ao Gabriel Maduro
solicitando nova reunião acerca de Segurança da Informação no Campus Pouso Alegre e não obteve
resposta. Flávio Calheiros relatou que na data da apresentação no Campus Pouso Alegre os servidores
presentes disseram que não haveria público se fosse marcada nova data para a apresentação. Rogério
Barroso questionou se os servidores que votaram na enquete teriam lido a norma, se colocou contra a
norma e solicitou que o documento seja reelaborado pelo comitê. Flávio Calheiros esclareceu que
quando esteve nos Campi para apresentação do tema, sugeriu que o debate continuasse e se colocou à
disposição para uma nova reunião em uma nova data. Ele ainda destacou que sugestões de Rogério
Barroso foram acatadas como, por exemplo, impossibilitar que um membro exclua outro da lista. José
Carlos enfatizou que o e-mail institucional deve ser essencialmente corporativo por uma questão de
produtividade e eficiência. Sílvio Sá realizou a constatação de que há conflito. Ele afirmou ainda que
ninguém questiona a necessidade de haver Política de Segurança Informação, o que está sendo
discutido é o uso aceitável do serviço de e-mail. Rodrigo Moura que a normativa é democrática e que
é um começo assertivo. Foi colocada para votação a norma alterada e foi aprovada, houve 07 votos
contrários e 05 abstenções. O reitor complementou que após a norma aprovada pelo CONSUP está
sujeita a alteração até seis meses após a aprovação. Item 08. Resumo dos Relatórios de Auditoria
Interna do exercício que foi apresentado por Gabriel Filipe. O Reitor destacou que a auditoria
interna vem sendo desempenhada com seriedade o que gera tranquilidade quanto a auditorias
externas. Xênia perguntou se em caso de remoção o servidor deverá restituir o incentivo do PIC e foi
respondida pelo reitor que haverá reformulações com relação ao PIC. Não havendo mais
questionamentos foi aprovado o item. Encerrada a pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos,
membros internos e externos. Ele ainda destacou o trabalho do CONSUP e o reconhecimento da
sociedade com relação ao trabalho da instituição. Eu,___________________________ Juliana do
Carmo Jesus Pio, Secretária “ad hoc” deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após apreciação será
assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, quatorze de setembro de 2016.
Marcelo Bregagnoli

Presidente do Conselho Superior
___________________________________

Representantes Docentes
Fátima Saionara Leandro Brito
___________________________________
Eugênio José Gonçalves
___________________________________
Rodrigo Cardoso Soares de Araújo
___________________________________
Jane Piton Serra Sanches
___________________________________
Carlos Cézar da Silva
___________________________________
Fábio Caputo Dalpra
___________________________________
Luciano Pereira Carvalho
___________________________________
Representantes do Corpo Discente
Luciano de Souza Prado
___________________________________
Cristiano Sakai Mendes
___________________________________
Raphael de Paiva Gonçalves
___________________________________
Jhuan Carlos Fernandes de Oliveira
___________________________________

Paulo Antônio Batista
Guilherme Vilhena Vilasboas
Alysson Bonjorne de Morais Freitas

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Representantes Técnicos Administrativos
Sissi Karoline Bueno da Silva
___________________________________
Otávio Soares Paparidis
___________________________________
Rogério William Fernandes Barroso ___________________________________
Ana Marcelina de Oliveira
___________________________________
Sílvio Boccia Pinto de Oliveira Sá ___________________________________
Eliane Silva Ribeiro
___________________________________
Márcio Feliciano do Prado
___________________________________
Representantes dos Egressos
Éder Luiz Araújo Silva
___________________________________
Keniara Aparecida Vilas Boas
___________________________________
Jorge Vanderlei Silva
___________________________________
Andressa Rodrigues Silva
___________________________________
Vinícius Puerta Ramos
___________________________________
Representantes Entidades Patronais
Rodrigo Moura
___________________________________
Jorge Florêncio Ribeiro Neto
___________________________________
Representantes Entidades Trabalhadores
Célio Antônio Leite
___________________________________
Elizabete Missasse de Rezende
___________________________________
Representantes do Setor Público ou Estatais
Rubens Ribeiro Guimarães Júnior
José Carlos Costa

___________________________________
___________________________________

Representantes Diretores Gerais dos Campi
Luciana Mendonça
___________________________________
Miguel Angel Isaac Toledo del Pino ___________________________________
Carlos Henrique Rodrigues Reinato ___________________________________
João Paulo de Toledo Gomes
___________________________________
Marcelo Carvalho Bottazzini
___________________________________
Thiago Caproni Tavares
___________________________________
João Olympio de Araújo Neto
___________________________________
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