MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Avenida Vicente Simões 1111- Bairro Nova Pouso Alegre –37550-000 - Pouso Alegre/MG
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Ata da 12ª 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 2016.
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Aos vinte e três dias do mês de março, do ano de dois mil e dezesseis, às dez horas,
no Auditório do Campus Poços de Caldas, sob a Presidência do Reitor Marcelo
Bregagnoli, realizou-se a 12ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato
2014/2016), estando presentes os Senhores Conselheiros: Representantes dos
Servidores Docentes: Letícia Sepini Batista, Evane da Silva, Renê Hamilton Dini
Filho, Flávio Santos Freitas, João Paulo Lopes, Ricardo Aparecido Avelino;
Representantes do Corpo Discente: Arthur Dantas Rocha, Pedro Brandão Loro,
Adriano Viana, Washington Bruno Silva Pereira; Representantes dos Servidores
Técnicos Administrativos: Xênia Souza Araújo, Anderson Luiz de Souza, Antônio
Marcos de Lima, Clayton Silva Mendes, Marcos Roberto dos Santos;
Representantes dos Egressos: Renan Andrade Pereira, Márcia Scodeler, Jorge
Vanderlei Silva, Christoffer Carvalho Vitor; Representantes das Entidades
Patronais: Representantes dos Diretores Gerais dos Campus: Miguel Angel Isaac
Toledo del Pino, Aline Manke Nachtigall, João Paulo de Toledo Gomes, Thiago
Caproni Tavares, Marcelo Carvalho Bottazzini; Justificaram ausência:
Representantes Entidades Trabalhadores: Vilson Luiz da Silva; Representantes
do Corpo Discente: Guilherme Vilhena Vilas Boas, Samuel Artigas Borges. 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 17/12/2015. 04. Apresentação do Plano
Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos Estudantes do
IFSULDEMINAS - Em atendimento às Notas Técnicas nº 282/2015/SETEC/MEC e
nº 138/2015/DPE/DDR/SETEC/MEC, as quais orientam a elaboração de um plano
que contemple o diagnóstico das causas de evasão e retenção e a implementação de
ações que ampliem as possibilidades de permanência e êxito dos estudantes no
processo educativo. 05. Deflagração do processo eleitoral para escolha da nova
composição do Conselho Superior – biênio 2016/2018. 06. Homologação da
Resolução “ad referendum” nº 02/2016 sobre normatização para efeito do cálculo do
Coeficiente de Rendimento Acadêmico dos cursos de graduação do Campus
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Muzambinho. 07. Homologação da Resolução “ad referendum” nº 03/2016 sobre
alteração no calendário acadêmico do Campus Avançado Carmo de Minas. 08.
Homologação da Resolução “ad referendum” nº 04/2016 sobre autorização para
afastamento do país do reitor do IFSULDEMINAS. 09. Pauta encaminhada pelo
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) 9.1 Proposta de criação do curso
Técnico em Qualidade Concomitante ao Ensino Médio – Campus Avançado Carmo
de Minas; 9.2 Proposta de criação do curso Licenciatura em Educação no Campo /
Regime de Alternância – Campus Inconfidentes; 9.3 Proposta de criação do curso
Técnico em Agropecuária Subsequente: ênfase Agroecologia para Educandos da
Reforma Agrária do Sul de MG – Campus Machado; 9.4 Alteração de PPC's dos
cursos: Técnico em Informática Subsequente (Campus Muzambinho) - Técnico em
Administração Subsequente (Campus Avançado Carmo de Minas) - Técnico em Meio
Ambiente Subsequente (Campus Muzambinho) 9.5 Minuta de Resolução sobre
orientações e organização de procedimentos para formação e manutenção de grupos
de estudos no IFSULDEMINAS; 10. Avaliação dos projetos realizados pela Fadema,
conforme Resolução 08/2015. 11. Aprovação do Relatório de Gestão 2015 para envio
ao Tribunal de Contas da União. 12. Homologação da Resolução “ad referendum” nº
01/2016, sobre alteração no organograma do Campus Inconfidentes. 13. Pedido de
alteração no organograma do Campus Inconfidentes. 14. Proposta de novo
organograma para o Campus Passos. 15. Proposta de novo organograma para o
Campus Pouso Alegre. 16. Expedientes (Presidente e Secretário). O Professor
Marcelo Bregagnoli agradeceu a recepção do Professor Josué e parabenizou pelos
cinco anos de trabalho no Campus. Antes do início da reunião se deu a posse do novo
diretor geral pro tempore do Campus Poços de Caldas Thiago Caproni. O Reitor deu
boas-vindas a ele e desejou que fizesse um bom trabalho. O Professor Thiago Caproni
parabenizou o Professor Josué pelo tempo na direção do Campus, apresentou a sua
equipe de gestão e se colocou à disposição da sociedade de modo a dar continuidade
aos trabalhos realizados. O Reitor parabenizou pela lisura do processo de escolha do
diretor, agradeceu o Professor Paulo Roberto Ceccon pela condução da eleição. Foi
assinado o termo de posse pelo Reitor e por Thiago Caproni. Logo após, foi
apresentado o vídeo institucional sobre as ações do Instituto. Professor Marcelo
Bregagnoli passou a palavra ao Professor Josué que se despediu do conselho e
discursou sobre a importância de ser membro do CONSUP, enfatizou que era
conselheiro do Instituto e não apenas do Campus. O Reitor falou da importância de
cada conselheiro no CONSUP. Após o secretário Evane verificar o quórum passou-se
para a aprovação da Ata da reunião do dia 17/12/2015: Marcelo Bregagnoli
sugeriu alterar o item de membros externos da CPA (Comissão Própria de Avaliação),
tinha sido definido na reunião anterior que eles seriam indicados pelo Reitor, sugeriu
transferir para os diretores gerais essa atribuição. O servidor Anderson Luiz sugeriu
não alterar a ata anterior e sim constar na ata atual a deliberação de que membros
externos da CPA serão indicados pelos diretores gerais dos campi. Posto em
apreciação pelo Presidente, todos concordaram com a sugestão. A ata da reunião do
dia 17 de dezembro de 2015 foi aprovada sem alteração. Próximo item da pauta:
Apresentação do Plano Estratégico Institucional de Permanência e Êxito dos
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Estudantes do IFSULDEMINAS. O Reitor convocou Professora Márcia Rodrigues
Machado e a servidora Maria Inês de Almeida Pelegrini para apresentarem o item.
Professor Carlos Alberto falou que o projeto está sendo coordenado pela SETEC,
atendendo a acórdãos com o TCU, terá participação de todos os Institutos Federais.
Será feita uma resolução ad referendum pois o plano tem que ser apresentado antes
da próxima reunião do CONSUP. Professora Márcia falou que MEC/SETEC enviou
notas informativas orientando o Instituto e explicou como está sendo formulado o
plano, e que há comissão interna geral e subcomissões nos campi. O Conselheiro
João Paulo Lopes questionou o motivo de o documento ter sido formulado sem a
presença de docentes nas discussões. Professora Márcia explicou que nesse primeiro
momento não houve envolvimento de toda a comunidade devido aos prazos exíguos,
os coordenadores de curso que se envolveram diretamente, pois receberam os
formulários de diagnóstico qualitativo e trabalharam em dezembro com os registros
dos campi, mas que o próximo passo será ampliar as discussões. Professor Carlos
Alberto explicou que essa é a primeira ação, mas que em breve toda a comunidade se
envolverá. A conselheira Xênia demonstrou preocupação com a qualidade do
documento devido ao pouco tempo disponível para sua conclusão. A Professora
Márcia informou que dados quantitativos e qualitativos serão publicizados. Será feito
ad referendum e posteriormente serão feitas discussões nos campi. O presidente
colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo ponto da pauta:
Deflagração do processo eleitoral para escolha da nova composição do Conselho
Superior – biênio 2016/2018. Professor Marcelo Bregagnoli explicou que o mandato
da atual composição do conselho vence em 30 de abril de 2016 e sugeriu prorrogá-lo
por 60 dias para preparar eleição, com isso a próxima composição do CONSUP
iniciará em julho de 2016, pediu para os diretores gerais indicarem nomes para
comporem a comissão eleitoral nos campi, sendo um docente, um discente e um
técnico administrativo, definiu o prazo até 07 de abril para esse encaminhamento. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Lembrou que campi
avançados passarão a integrar CONSUP quando passarem a ser campi. Próximo
item: Homologação da Resolução “ad referendum” nº 02/2016 sobre
normatização para efeito do cálculo do Coeficiente de Rendimento Acadêmico
dos cursos de graduação do Campus Muzambinho. Professor Evane informou que
coeficiente de alunos do segundo semestre de 2008 até segundo semestre de 2012
com notas entre 5.0 e 5.9 ficarão com nota 6 e não seria aplicado o índice de correção
de 1.2, pois com o índice eles “estariam sendo beneficiados em relação aos que foram
aprovados com notas menores”. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado
por todos. Próximo item: Homologação da Resolução “ad referendum” nº 03/2016
sobre alteração no calendário acadêmico do Campus Avançado Carmo de
Minas. Professor Luís Gustavo apresentou o item, explicou que as chuvas na cidade
de Carmo de Minas provocaram queda de barranco impedindo o acesso ao Campus,
não foi possível esperar para fazer alteração no calendário, com isso o Campus
Avançado entrou em contato com a Pró-reitoria de Ensino para alterar o calendário.
Não houve nenhum questionamento. O Presidente colocou em votação, sendo
aprovado por todos. Próximo item: Homologação da Resolução “ad referendum”
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nº 04/2016 sobre autorização para afastamento do país do reitor do
IFSULDEMINAS. Reitor informou que participará de evento para discussão sobre
fontes de energias alternativas na Holanda. Não houve nenhum questionamento. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo item: Pauta
encaminhada pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE): Proposta
de criação do curso Técnico em Qualidade Concomitante ao Ensino Médio –
Campus Avançado Carmo de Minas; Foram convidados os representantes dos
cursos para apresentarem. Professor Luís Gustavo falou do curso Técnico em
Qualidade Concomitante ao Ensino Médio, explicou que a ideia do curso surgiu de
proposta da Diretoria de Ensino a Distância. É um projeto piloto e será durante os 3
últimos semestres do ensino médio, a proposta já passou pela CAMEN e CEPE.
Justificou a criação do curso como uma demanda da sociedade. Conselheira Xênia
falou da dificuldade para o aluno seguir os dois cursos em instituições diferentes,
além de ser um curso a distância e desejou sucesso ao Campus na iniciativa. O
Conselheiro João Paulo falou das dificuldades, pois os cursos a distância tem evasão
elevada e desejou sorte. O Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos.
O Reitor parabenizou o Campus pelo “projeto inovador”. Próximo item: Proposta
de criação do curso Licenciatura em Educação no Campo / Regime de
Alternância – Campus Inconfidentes; Professor Miguel justificou que foi uma
demanda social, é uma proposta conjunta entre Campus Machado e Campus
Inconfidentes, já passou pela CAMEN e CEPE onde foram recebidas sugestões, não
houve nenhum questionamento. O Presidente colocou em votação, sendo aprovada
por todos. Próximo item: Proposta de criação do curso Técnico em Agropecuária
Subsequente: ênfase Agroecologia para Educandos da Reforma Agrária do Sul
de MG – Campus Machado; Professor Renato apresentou a proposta, segundo ele o
curso é para público que já trabalha a terra e sente necessidade de formação não
encontrada em outros cursos existentes, público foi identificado no assentamento, a
matriz curricular foi montada com participação dos membros do movimento sem
terra. O curso será em regime de alternância para permitir que alunos permaneçam
trabalhando na terra enquanto estudam. Não houve nenhum questionamento. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovada por todos. Próximo item Alteração
de PPC's dos cursos: Técnico em Informática Subsequente (Campus
Muzambinho); Técnico em Meio Ambiente Subsequente (Campus
Muzambinho); Técnico em Administração Subsequente (Campus Avançado
Carmo de Minas). Logo após relatar os trâmites de alteração de PPCs, Professor
Carlos Alberto explicou que estava sendo aproveitado PPC do curso Técnico em
Administração de outro Campus, a resolução agora incluirá a criação do curso com
data retroativa, além da alteração. As alterações estão atendendo resolução do
Conselho Nacional de Educação que prevê aumento de carga horária. Não houve
questionamento. Colocado em apreciação, as alterações foram aprovadas por todos.
Próximo item: Minuta de Resolução sobre orientações e organização de
procedimentos para formação e manutenção de grupos de estudos no
IFSULDEMINAS; Professor Felipe, coordenador geral de pós-graduação, falou da
falta de regulamentação na criação de grupos de estudos e que o escopo inicial foi
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alinhar o grupo de estudo aos grupos de pesquisa CNPq, foi discutido no NIPE,
CAPEPI, CEPE, também ressaltou que grupos que não quiserem se adequar à
resolução não vão deixar de existir. Explicou que resolução não impede que
professores substitutos participem, só não poderão ser líder e vice-líder. O Presidente
colocou em votação, sendo aprovado por todos. Conselheira Xênia apresentou
sugestão de servidor do Campus Pouso Alegre: quando uma resolução for revogada
constar na página do CONSUP a informação e mantê-la juntamente com a resolução
revogadora, Reitor informou que o Instituto terá novo site em breve e será
implementado esse sistema. Próximo item: Avaliação dos projetos realizados pela
Fadema, conforme Resolução 08/2015. Professor Marcelo Bregagnoli falou da
importância que a Fadema tem na realização dos projetos do Instituto, Professor
Cléber citou que resolução 08/2015 prevê a criação de comissão de acompanhamento
dos projetos, cujo propósito é observar o cumprimento de seus objetivos finalísticos.
O Conselheiro Christoffer falou do crescimento da participação da fundação de apoio
nos projetos, apresentou relatório com projetos executados e em execução. Professor
Cléber agradeceu a Fadema pela eficácia e falou que, no parecer dado pela comissão,
todos os objetivos foram cumpridos pela Fundação. Não houve nenhum
questionamento. Colocado em votação, todos aprovaram, o Reitor parabenizou
Christoffer pelo trabalho. Próximo item: Aprovação do Relatório de Gestão 2015
para envio ao Tribunal de Contas da União. Professor José Mauro se apresentou
como novo pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, agradeceu as pró-reitorias
envolvidas e diretores gerais dos campi que colaboraram no desenvolvimento do
documento. Camilo, que coordenou a elaboração do relatório, apresentou os pontos
mais importantes, metodologia utilizada e explicou que esse ano o TCU
disponibilizou as orientações apenas em janeiro e fevereiro, diminuindo o tempo para
desenvolvimento do relatório, pois o prazo de entrega foi mantido. A PRODI atuou
traduzindo para o IFSULDEMINAS as portarias e as demais especificações do TCU
em instrumento de coleta de informações. Os campi e pró-reitorias preencheram esses
instrumentos e posteriormente a PRODI organizou em arquivos disponíveis online.
Camilo falou também da importância do controle social que poderá ser feito pela
população através das informações fornecidas no relatório. O Reitor agradeceu a
presença do Camilo. Não houve nenhum questionamento. Colocado em votação,
todos aprovaram. Próximo item: Homologação da Resolução “ad referendum” nº
01/2016, sobre alteração no organograma do Campus Inconfidentes. Professor
Miguel justificou a alteração de nomenclatura no organograma que não impactou no
funcionamento do setor. Não houve nenhum questionamento. O Presidente colocou
em votação, sendo aprovado por todos. Próximo item: Pedido de alteração no
organograma do Campus Inconfidentes. Professor Miguel explicou extinção de
setor de eventos que segundo ele nunca funcionou. O Presidente colocou em votação,
sendo aprovado por todos. Próximo item: Proposta de novo organograma para o
Campus Passos. Professor João Paulo justificou as alterações devido à expansão do
Campus e ao aumento do número de servidores e de cursos, o organograma que
estava sendo utilizado era de 2012, ele citou as alterações feitas. O Conselheiro
Antônio Marcos questionou se foi pensado no momento da reformulação do
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organograma o atendimento ininterrupto de 12 horas, Professor João Paulo respondeu
que de acordo com as necessidades institucionais foi considerada essa questão. O
Presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo item: Proposta
de novo organograma para o Campus Pouso Alegre. Professor Bottazzini
apresentou a proposta, falou que trabalhos de revisão do organograma começaram há
alguns anos, falou do crescimento do Campus, aumento do número de cursos e de
servidores, apresentou as alterações e falou da falta de servidores e que o
organograma é dinâmico, “se for necessário, outras alterações serão feitas”.
Conselheiro Antônio Marcos questionou se foi levada em consideração a
flexibilização da jornada nas discussões do organograma. Professor Bottazzini
explicou que os estudos não foram feitos para inviabilizar a flexibilização e que a
visão no momento das discussões das alterações foi como a instituição vai funcionar,
e não foi restrita ao número de servidores. Conselheiro Antônio Marcos sugeriu
seguir o padrão de cores utilizado no organograma do Campus Passos. O conselheiro
Anderson Luiz falou das dificuldades em implantar as atividades com um
organograma prevendo apenas um servidor em cada setor e que isso em alguns casos
pode prejudicar o atendimento à comunidade, segundo ele há necessidade de achatar
a estrutura para ter menor número de níveis hierárquicos, além disso justificou que o
organograma do Campus Poços de Caldas ainda não foi entregue devido à alteração
do modelo de discussão, deixando de ser setorizada para ser uma “discussão mais
profunda e com fundamentação teórica”. Conselheira Xênia falou que no momento
da análise institucional é importante levar em consideração os servidores e
questionou sobre substituição de servidor quando este faltar no caso de ser o único do
setor. Professor Bottazzini explicou que o serviço está funcionando corretamente e
que todos estão qualificados para assumir as atribuições considerando o estudo das
30h e que no relatório entregue pelo Campus já estavam considerando as alterações
no organograma. Professora Aline falou que a “instituição não pode ficar refém da
implantação de 30h na alteração de organograma”. O Reitor enfatizou que o Instituto
deve balizar suas ações pensando no atendimento ao aluno. O Conselheiro Antônio
Marcos falou que organograma não pode ser alterado de modo a prejudicar servidor
e pediu para constar em ata que organograma não foi pensado de modo a impactar na
jornada flexibilizada de 30h. O Presidente colocou em votação: foram 5 votos contra;
7 abstenções e 11 votos favoráveis. Aprovado o organograma condicionado ao envio
da ata do CADEM e à formatação padrão. Conselheiro Anderson Luiz, em nome da
comissão eleitoral do Campus Poços de Caldas, falou sobre o processo eleitoral, da
importância de haver, na eleição, mais de um candidato e agradeceu a Reitoria pela
autonomia que o Campus Poços teve na condução do processo de escolha do diretorgeral. Conselheiro Renan parabenizou o novo diretor-geral e sugeriu que o CONSUP
ratificasse a nota do CONIF sobre a defesa do estado democrático de direito.
Conselheiro Artur discursou sobre o processo democrático no Campus Poços de
Caldas, da importância do endosso pelo Instituto da nota do CONIF e como a rede de
Institutos Federais cresceu nos últimos anos. Conselheira Xênia, em nome dos
servidores do Campus Pouso Alegre, leu texto em defesa do estado democrático de
direito. Colocada em apreciação a ratificação da nota do CONIF, Anderson Luiz se
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absteve, todos os demais conselheiros foram favoráveis. O Presidente agradeceu
novamente a todos pela presença e declarou encerrada a reunião às quinze horas e
quarenta e cinco minutos. Eu, _________________Gustavo Cássio de Moraes,
Secretário “ad hoc” deste Conselho, lavrei a presente Ata, que após apreciação será
assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, vinte e três de março de dois mil e
dezesseis.
Presidente do Conselho Superior
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