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Aos quatorze dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e cinquenta
minutos,  no Anfiteatro da Medicina Veterinária do Campus Muzambinho,  sob a Presidência do
Reitor,  Professor  Marcelo  Bregagnoli,  realizou-se  a  5ª  Reunião  Ordinária  do  Conselho  Superior
(mandato  2016-2018),  estando  presentes  os  Senhores  Conselheiros:  Representantes  Servidores
Docentes: Luciano Pereira Carvalho; Eugênio José Gonçalves; Rodrigo Cardoso Soares de Araújo;
Jane Piton Serra Sanches; Giovane José da Silva. Representantes Corpo Discente: Cristiano Sakai
Mendes;  Renan  Silvério  Alves  de  Souza;  Alysson  Bonjorne  de  Morais  Freitas.  Representantes
Servidores  Técnicos Administrativos: Sissi  Karoline Bueno da Silva;  Otávio Soares Paparidis;
Rogério Willian Fernandes Barroso; Ana Marcelina de Oliveira; Silvio Boccia Pinto de Oliveira;
Guilherme Antônio Poscidônio Vieira Camilo. Representantes dos Egressos: Keniara Aparecida
Vilas Boas; Flávia de Fátima Rabelo; Jorge Vanderlei Silva; Vinícius Puerta Ramos. Representantes
Diretores-gerais dos Campi: Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Luiz Carlos Machado Rodrigues;
João Paulo de Toledo Gomes; Thiago Caproni Tavares; Marcelo Carvalho Bottazzini; João Olympio
de Araújo Neto;  Sindynara Ferreira. Justificaram ausência:   Representantes  Corpo Discente:
Guilherme  Vilhena  Vilasboas. Representantes  dos  Egressos:  Éder  Luiz  Araújo  Silva;  Tayrine
Parreira  Brito.  Representantes  do Setor Público  ou  Estatais:  José  Carlos  Costa. A pauta  foi
encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos Conselheiros, sendo: PAUTA REUNIÃO CONSUP
14/11/2017. 01. Palavra do Presidente. 02. Verificação do quórum do Conselho Superior (secretário).
03. Aprovação da ata da reunião do dia 06/07/2017. 04. Informes referentes ao centenário do Campus
Inconfidentes. 05. Homologação da Resolução ad referendum nº 47: criação de cursos para oferta em
MedioTec. 06. Homologação das Resoluções ad referendum nº 48, 49, 50 e 51: alteração do PPC dos
cursos Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática,  Engenharia Química e Engenharia
Civil – Campus Pouso Alegre. 07. Homologação das Resoluções ad referendum nº 52 e 53: aprovação
de alteração do Projeto Pedagógico dos Cursos Bacharelado em Ciência da Computação e Tecnologia
em Produção Publicitária – Campus Passos. 08. Homologação da Resolução ad referendum nº 54:
autorização  para  oferta  do  Curso  de  Pós-Graduação  stricto  sensu  em  Educação  Profissional  e
Tecnológica  –  Campus  Poços  de  Caldas.  09.  Homologação  da  Resolução  ad  referendum nº  55:
aprovação do Regimento Interno do Curso de Mestrado Profissional em Inovações e Tecnologias na
Cafeicultura. 10. Homologação da Resolução ad referendum nº 56: aprovação do Projeto Pedagógico
do  Programa Profuncionário  dos  cursos  Multimeios  Didáticos,  Alimentação  Escolar  e  Secretaria
Escolar.  11.  Pauta  encaminhada  pelo  Colegiado  de  Administração  e  Planejamento  Institucional
(CAPI): Minuta da Câmara de Gestão de Pessoas. 12. Aprovação de polos de Educação a Distância
nas cidades de Tapiratiba/SP, São José da Barra/MG, Monte Sião/MG, Campanha/MG e Cachoeira de
Minas/MG.13. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão: 13.1 – Minuta
de  Normas  Acadêmicas  dos  Cursos  de  Graduação  do  IFSULDEMINAS;  13.2  –  Alteração  da
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Resolução  nº  38/2015,  que  trata  da  Instrução  Normativa  para  abertura  de  novos  cursos;  13.3  –
Alteração da Resolução nº 52/2014, que trata da criação de novos cursos em programas de EAD,
Pronatec,  UAB, cursos  de pós-graduação e  outros  programas especiais;  13.4 – Calendário letivo
2018;  Campus Inconfidentes,  Campus Machado, Campus Muzambinho,  Campus Passos, Campus
Poços de Caldas, Campus Pouso Alegre, Campus Avançado Carmo de Minas, Campus Avançado Três
Corações;  13.5 – Regulamento do Programa Institucional  de Iniciação Científica  e  Iniciação em
Desenvolvimento  Tecnológico  e  Inovação.  14.  Revogação  da  Resolução  nº  56/2014,  conforme
recomendação  do  Ministério  Público  Federal.  15.  Expediente.  Conforme  Item  01.  Palavra  do
Presidente. O reitor Marcelo Bregagnoli iniciou a reunião agradecendo a presença dos conselheiros e
agradeceu também o empenho de todos em desenvolver o IFSULDEMINAS com qualidade, o que
tem gerado reconhecimento por todo o país. O reitor lembrou a todos que a data comemorativa de 64
anos  do  Campus  Muzambinho  se  aproxima  e  elogiou  a  equipe  de  gestão  e  todos  os  servidores
envolvidos pela obtenção do conceito 5, na avaliação do MEC, do curso Tecnologia em Cafeicultura.
Bregagnoli  passou  a  palavra  para  o  Diretor  Geral  do  Campus  Muzambinho,  Luiz  Carlos,  que
agradeceu a presença dos conselheiros no Campus Muzambinho. Luiz Carlos explicou que o prédio
onde está acontecendo a reunião é originário de um edital que o MEC, juntamente com a secretaria de
direitos humanos da Presidência da República, lançou em 2010 referente à criação de um centro de
treinamento de Cães Guia para cada região do país, tendo Muzambinho sido contemplado para ser o
centro  da região  Sudeste.  Esse  centro  é  destinado à  formação de adestradores  de cão  guia  para
pessoas  com  deficiência  visual,  e  foi  construído  de  acordo  com  o  programa  estabelecido  pela
secretaria  de  diretos  humanos  da  previdência  e  com  o  recurso  de  R$  3,2  milhões,  que  foi
complementado para a construção desta instalação. Luiz explicou que esta instalação ficou parada por
dois anos e que, com o apoio do reitor, foi dada provisoriamente nova finalidade para a instalação
para que não se deteriore. Sendo assim, no momento, a instalação está sendo utilizada pelo curso de
Medicina Veterinária. Luiz falou também sobre a comemoração dos 64 anos do Campus Muzambinho
que contará com atividades nos dias 22 a 25 de novembro, e informou aos diretores e conselheiros
que  o  doutor  Lamounier  estará  no  campus  recebendo  homenagem,  por  ter  sido  um  grande
incentivador das escolas fazendas do país e defensor da atividade nas escolas agrícolas.  O reitor
apresentou  algumas  ações  que  aconteceram  no  segundo  semestre  de  2017  como  os  Jogos  dos
Institutos Federais – JIF, que foi o maior evento nacional, e afirmou que os comentários na Rede
Federal foram bastante positivos, assim como os comentários referentes à realização da Olimpíada
Brasileira  de  Agropecuária  –  OBAP,  que  ocorre  de  forma  itinerante  e  aconteceu  em Barbacena.
Marcelo destacou também o sucesso da Jornada Científica e a realização do 2º Dia Escolar, que traz a
tona discussões necessárias para um ambiente institucional acadêmico. Ele pontuou que, mesmo em
um ano bastante  difícil  para a  gestão em questão orçamentária,  devido ao contingenciamento de
orçamento para capital (a previsão era de 3.4 bilhões de reais para a Rede Federal, mas foi aprovado
apenas 2.1 bilhões de reais), o IFSULDEMINAS vem obtendo sucesso em suas ações e se destacado
no cenário nacional devido ao empenho de seus servidores. Bregagnoli pontuou que uma consultoria
do MEC apontou o IFSULDEMINAS como o maior índice de permanência e êxito dos alunos da
Rede  Federal.  Ele  agradeceu  a  atuação  do  Conselho  Superior  que  tem  possibilitado  o
desenvolvimento do IFSULDEMINAS. O reitor frisou que o Instituto trabalha em prol da qualidade,
sustentabilidade e economicidade e que todas as unidades do Instituto possuem ao menos uma fonte
de usina fotovoltaica, com algumas unidades buscando a aquisição da segunda ou terceira usina. Ele
afirmou  que  o  Instituto  Federal  do  Sul  de  Minas  está  em  busca  de  recursos  para  montar  o
DATACenter e que temos o desafio do programa MedioTec, sequenciado ao Pronatec porém com
outras variáveis. Ele parabenizou pela aprovação do polo de inovação EMBRAPII em cafeicultura,
com sede em Machado e vinculado à PPPI. Marcelo agradeceu a todos que receberam os docentes
moçambicanos no IFSULDEMINAS e comentou que esta ação, que vai até dezembro, abriu a Rede
Federal para internacionalização. Bregagnoli comentou também que embora estejamos em contenção
orçamentária,  o IFSULDEMINAS continua se desenvolvendo e orgulhosamente afirmou que este
desenvolvimento é fruto do compromisso dos servidores e ações inovadoras. O presidente agradeceu
ao  conselho,  acima de  tudo,  por  ser  um conselho  atuante,  crítico  e  consciente  das  necessidades
acadêmicas e sociais o que tem permitido o desenvolvimento do Instituto Federal do Sul de Minas e
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da região. 02. Verificação do quórum do Conselho Superior (secretário). O Presidente solicitou ao
secretário Luciano conferir  o  quórum. Havendo quórum, foi  dado prosseguimento à reunião.  03.
Aprovação da ata da reunião do dia 06/07/2017. O presidente colocou a ata em apreciação sendo a
ata  aprovada  sem  ressalvas.  04.  Informes  sobre  o  centenário  do  Campus  Inconfidentes.  O
presidente passou a palavra para a conselheira Sissi que apresentou a programação planejada para a
comemoração do centenário do Campus Inconfidentes.  Sissi  apresentou brevemente a  história  do
Campus Inconfidentes e divulgou o site  100anos.ifs.ifsuldeminas.edu.br para acompanhamento da
história do campus, agenda de eventos, produtos que a Cooperativa está comercializando com o selo
criado para o evento entre outras informações. Sissi convidou a todos para acessar o site, participar
das celebrações e fazer a contribuição para o Livro de Ouro. Marcelo lembrou também que haverá
um ato solene na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, no dia 04 de dezembro de 2017, às 20
horas, em comemoração aos 100 anos do Campus Inconfidentes e convidou a todos para participar.
Aproveitando a oportunidade, Marcelo informou que, na semana passada, o Instituto esteve presente
na  Assembleia  Legislativa  fazendo  uma  defesa  parlamentar  da  Rede  Federal  e  expondo  os
indicadores da rede,  o que impressionou os deputados.  Bregagnoli  acredita que foi um momento
importante  e  que  deverá  acarretar  em  desdobramentos  para  o  Instituto.  05.  Homologação  da
Resolução ad referendum nº 47: criação de cursos para oferta em MedioTec. Marcelo explicou
que o MedioTec é um programa governamental  que deve vir  a substituir  o Pronatec e  passou a
palavra para a Jane Píton, Coordenadora do MedioTec, para uma breve explicação. Jane explicou que
os cursos do MedioTec são cursos novos criados pela rede e-Tec e que são cursos concomitantes, ou
seja, o aluno faz o curso técnico ao mesmo tempo que cursa o ensino médio na rede estadual. O
programa foi criado no fim do primeiro semestre com início para o segundo semestre, e que permitiu
aos coordenadores criar os PPC’s em apenas 30 dias, de forma imediata para atender o calendário da
Setec. Jane explicou que o Conselho Superior aprovou o PPC ad referendum para iniciar o curso, e
que depois de aprovado é que foi feita uma análise mais criteriosa do material,  sem alteração na
matriz,  mas  foram  realizadas  alterações  quando  à  formatação  e  análise  de  conteúdo.  Assim,  a
solicitação  é  para  homologação  da  resolução  ad  referendum  dos  12  cursos  que  já  estão  sendo
ofertados no MedioTec pelo IFSULDEMINAS. Marcelo agradeceu a atuação da Jane, Giovane e
Bebeto na coordenação do Ensino a  Distância.  O item foi  posto em apreciação e  aprovado sem
ressalvas. 06. Homologação das Resoluções ad referendum nº 48, 49, 50 e 51: alteração do PPC
dos  cursos  Licenciatura  em Química,  Licenciatura  em Matemática,  Engenharia  Química  e
Engenharia  Civil  –  Campus  Pouso  Alegre.  Marcelo  explicou  que  a  aprovação  é  referente  a
alterações pontuais dos PPC's dos cursos Licenciatura em Química,  Licenciatura em Matemática,
Engenharia Química e Engenharia Civil do Campus Pouso Alegre. João Paulo, DEPE (Diretor de
Ensino,  Pesquisa  e  Extensão)  do  Campus  Pouso  Alegre,  tomou  a  palavra  para  reforçar  que  as
alterações  foram  feitas  para  melhoria  e  ajuste  de  PPC´s  dos  cursos.  O  item  foi  colocado  em
apreciação e aprovado sem ressalvas. 07. Homologação das Resoluções ad referendum nº 52 e 53:
aprovação  de  alteração  do  Projeto  Pedagógico  dos  Cursos  Bacharelado  em  Ciência  da
Computação e Tecnologia em Produção Publicitária – Campus Passos. Marcelo passou a palavra
para Bruna, DEPE do Campus Passos, que explicou que as adequações foram feitas para atendimento
às exigências do MEC. Marcelo destacou que todas as alterações de PPC’s são feitas sempre sob
acompanhamento da Pró-Reitoria de Ensino. O item foi aprovado sem ressalvas.  O reitor passou a
palavra para o Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, José Luiz para apresentar os itens
08 e 09. 08. Homologação da Resolução ad referendum nº 54: autorização para oferta do Curso
de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Profissional e Tecnológica – Campus Poços de
Caldas. Marcelo elogiou o trabalho da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PPPI
envolvido  com  os  docentes  e  reconheceu  a  importância  do  polo  na  qualificação  dos  técnico-
administrativos  do IFSULDEMINAS. José Luiz,  pró-reitor  da PPPI,  agradeceu e  parabenizou os
campi Poços de Caldas e Inconfidentes que abraçaram a proposta para se tornarem polo para oferta
do curso de Pós-Graduação. José Luiz comentou que a resolução foge ao nosso padrão, pois ela segue
um padrão nacional e que o mesmo ocorre com o edital de seleção que inclusive deve ser lançado no
início de 2018, contando com o início da primeira turma no meio do ano. A Resolução ad referendum
nº 54 foi aprovada sem ressalvas. 09. Homologação da Resolução ad referendum nº 55: aprovação
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do  Regimento  Interno  do  Curso  de  Mestrado  Profissional  em Inovações  e  Tecnologias  na
Cafeicultura.  O  reitor  ressaltou  que  a  aprovação  do  item  não  implica  necessariamente  que  o
Mestrado  Profissional  em  Inovações  e  Tecnologias  na  Cafeicultura  será  ofertado  no
IFSULDEMINAS, pois o Instituto está pleiteando a oferta,  porém precisa aguardar a resposta da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior - CAPES. José Luiz comentou que
esta  será  a  terceira  vez  que  o IFSULDEMINAS esta  pleiteando a  oferta  do  Curso  de  Mestrado
Profissional em Inovações e Tecnologias na Cafeicultura. José agradeceu ao Diretor Luiz, à Priscila,
Felipe e José Antônio pela  capacitação realizada na CAPES e seminário realizado junto com os
avaliadores da CAPES na área de Ciências Agrárias I, e frisou que esta é a área mais difícil de ser
aprovado  um  programa  Stricto  Sensu,  principalmente  na  nossa  região  devido  à  quantidade  de
programas existentes e a qualidade dos mesmos. Ele explicou que a CAPES regionaliza as ofertas dos
programas,  mas  ressalta  que,  desta  vez,  a  proposta  está  muito  bem estruturada  e  que  está  indo
concomitante com o polo EMBRAPII. José Luiz afirmou que o documento está muito completo e
que, se aprovado pela CAPES, deverá ser ofertado já no próximo ano. O conselheiro Eugênio sugeriu
algumas alterações no texto, o que o José Luiz tomou nota e explicou que a Resolução apresentada
aos conselheiros já está protocolada na plataforma Sucupira da CAPES, não sendo possível realizar
alterações no momento. José Luiz explicou que, quando ocorrer aprovação do curso, será formado
um colegiado para melhoria do texto que certamente voltará para discussão no Conselho Superior na
forma de um novo Regimento,  e  explicou também que algumas das observações  apontadas pelo
conselheiro Eugênio são determinações da própria CAPES. O reitor colocou o item para apreciação,
tendo sido aprovado. 10. Homologação da Resolução ad referendum nº 56: aprovação do Projeto
Pedagógico do Programa Profuncionário dos cursos Multimeios Didáticos, Alimentação Escolar
e Secretaria Escolar. O presidente Bregagnoli informou que o Professor Giovane solicitou a retirada
do item de pauta devido a uma alteração, por parte do MEC, em relação à carga horária para 1.500
horas, sendo assim, vai acontecer uma reformulação do projeto pedagógico. 11. Pauta encaminhada
pelo Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (CAPI): Minuta da Câmara de
Gestão  de  Pessoas.  Bregagnoli  citou  que  a  criação  da  Câmara  de  Gestão  de  Pessoas  é  uma
solicitação interna. As questões de gestão de pessoa serão discutidas pela Câmara como primeira
instância para que os assuntos cheguem ao CAPI. Beatriz, Diretora da Gestão de Pessoas, tomou a
palavra e explicou que a proposta da câmara foi construída coletivamente, junto com a CIS e a CPPD,
e  que  foi  levantada  a  necessidade  da  câmara,  que  já  estava  contemplada  no  Plano  de
Desenvolvimento Institucional - PDI de 2014-2018. Ela explicou que, no PDI, fala-se em colegiado,
porém, como já existem 2 (dois) colegiados consolidados, foi decidido pela criação da Câmara com a
finalidade de atuar junto ao CAPI e ao CEPE, conforme o assunto a ser discutido, administrativo ou
referente aos docentes, respectivamente. O item foi colocado em apreciação e aprovado por todos. 12.
Aprovação  de  polos  de  Educação  a  Distância  nas  cidades  de  Tapiratiba/SP,  São  José  da
Barra/MG,  Monte  Sião/MG,  Campanha/MG  e  Cachoeira  de  Minas/MG.  O  reitor  passou  a
palavra  ao  Giovane,  Diretor  de  Educação  a  Distância,  para  encaminhamento  do  item.  Giovane
explicou  que  existe  uma  resolução  do  Consup  Nº64/2016  que  cria  uma  comissão  de  Polo  de
Educação a Distância, que hoje é composta pelos conselheiros Miguel Angel, Marcelo Bottazini, João
Paulo e Carlos César que visitaram os polos de Tapiratiba, São José da Barra, Monte Sião, Campanha
e Cachoeira de Minas a fim de avaliar as condições de infraestrutura, com base num instrumento de
avaliação definido pela Setec.  A comissão verificou que todos os polos, com questões de ajustes
pontuais, cumpriram os requisitos mínimos. Giovane informou a todos que os encaminhamentos de
pedidos de abertura de polo seguem o trâmite até a Diretoria de Educação a Distância, mas que, no
momento, está sendo adotado o procedimento de suspender a aprovação dos polos cujo objetivo seja
oferta de programas do governo federal,  uma vez que não temos mais autonomia de escolher os
cursos que serão ofertados pelo nosso Instituto e quais municípios sediarão polos. Ele explicou que,
no  final  de  2016,  o  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  em conjunto  com outros  Ministérios
passou a  organizar  um mapa nacional  de demanda e  a  definir  os  cursos  a  serem ofertados e  os
municípios para sediarem esses cursos. Giovane afirmou que os polos que têm ofertas tangíveis, com
parcerias e convênios, continuarão com a oferta dos cursos normalmente. O presidente colocou a
aprovação dos polos que cumpriram os requisitos em apreciação e o item foi aprovado. Bregagnoli
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expôs  que,  uma  vez  que  o  IFSULDEMINAS  passou  a  ofertar  cursos  superiores  a  distância,  é
necessário  criar  uma  comissão  avaliadora  de  polos  de  EaD  dos  cursos  superiores  e  solicitou  a
manifestação de pessoas para compor a comissão, tendo obtido manifestação dos conselheiros Luiz
Carlos, Marcelo Bottazzini, João Paulo, Eugênio e Sílvio. Marcelo lembrou também que, devido à
saída do Carlos César do Conselho Superior, é necessário novo membro na comissão de avaliação de
polos dos cursos técnicos. Giovane sugeriu um encaminhamento para unificação das comissões de
avaliação dos polos de cursos técnicos e dos cursos superiores. Foi acordada a criação de uma única
comissão, com 06 membros, para avaliação dos polos de educação a distância dos cursos técnicos e
superiores,  sendo  a  comissão  formada  pelos  conselheiros:  Luiz  Carlos,  João  Paulo,  Marcelo
Bottazzini, Miguel Angel, Eugênio e Silvio. Breagnoli solicitou que os diretores gerais enviem ofício
para  começar  a  oferta  dos  cursos  na  metade  do  próximo  ano.  13.  Pautas  encaminhadas  pelo
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão: 13.1 – Minuta de Normas Acadêmicas dos Cursos de
Graduação  do  IFSULDEMINAS;  José  Luiz,  presidente  do  Colegiado  de  Ensino,  Pesquisa  e
Extensão - CEPE, afirmou que esta minuta foi bastante discutida no CEPE e na CAMEN (Câmara de
Ensino)  e  passou a  palavra  para  Márcia  Machado.  Márcia  apresentou que  a  Minuta  de  Normas
Acadêmicas  dos Cursos de Graduação é  resultado de muitas reuniões,  tendo ocorrido 3 reuniões
presenciais e 4 reuniões por webconferência, e muita discussão realizada no primeiro semestre deste
ano  com  o  objetivo  de  aprimorar  as  Normas  Acadêmicas.  Marcelo  parabenizou  a  dinâmica  da
CAMEN, que atendeu a solicitação da gestão para otimizar os recursos e frisou que a reunião da
CAMEN por webconferência foi bastante produtiva e satisfatória. As Normas Acadêmicas dos Cursos
de Graduação foram aprovadas sem ressalvas. Bregagnoli esclareceu que as normas aprovadas hoje
entrarão  em  vigor  a  partir  do  primeiro  semestre  de  2018.  Marcelo  parabenizou  a  CAMEN  e
agradeceu ao  CEPE por  ter  discutido  e  contribuído com a  criação das  Normas  Acadêmicas  dos
Cursos de Graduação, agradeceu também ao José Luiz pelo trabalho desempenhado na condução das
reuniões do CEPE. 13.2 – Alteração da Resolução nº 38/2015, que trata da Instrução Normativa
para abertura de novos cursos;  José Luiz apresentou que a Pró-Reitoria de Ensino, representada
pelo  Pró-Reitor  Carlos  Alberto,  percebeu  a  necessidade  de  alterar  a  Resolução  nº38/2015  e  a
Resolução nº 52/2014, que trata da Instrução Normativa para abertura de novos cursos, sobretudo no
sentido  de  acrescentar  questões  da  EaD,  e  explicou  que  alguns  cursos  que  deveriam  ter  sido
tramitados pela Resolução nº 52 foram tramitados pela Resolução nº38 por não existir  resolução
específica. José Luiz afirmou que as alterações propostas foram bem trabalhadas na CAMEN e no
CEPE e que conseguiram formular a Instrução Normativa. José Luiz passou a palavra para Márcia
Machado, que afirmou que, com as duas novas normas, é possível tramitar, em média,  60 novos
cursos de EaD e que o objetivo é realmente aprimorar os processos. O presidente colocou o item em
apreciação. A conselheira Sissi observou que o documento não apresenta informações claras quanto
ao prazo para abertura de novos cursos  e  solicitou que seja  esclarecida a  informação.  José Luiz
explicou que os  prazos  para os processos  são estabelecidos pela  Pró-Reitoria  de Ensino e  que a
PROEN encaminha ofício circular para todos os campi informando o prazo para abertura de novos
cursos.  Sissi  sugeriu  então  que seja  acrescentada  ao documento  a  informação de  que o  prazo  é
definido pela PROEN por ofício, como forma de nortear a consulta. O item foi aprovado.  13.3 –
Alteração da Resolução nº 52/2014, que trata da criação de novos cursos em programas de
EAD, Pronatec, UAB, cursos de pós-graduação e outros programas especiais; Márcia comentou
que esta também é uma alteração de resolução que normatiza os processos de abertura de novos
cursos e afirmou que a alteração é para complementar a exigência apontada na auditoria interna do
IFSULDEMINAS.  Foi  aprovada  a  alteração  da  Resolução  nº  52/2014.  Dando  prosseguimento  a
reunião,  o  reitor  iniciou  a  apresentação  do  item  13.4  –  Calendário  letivo  2018;  Campus
Inconfidentes, Campus Machado, Campus Muzambinho, Campus Passos, Campus Poços de
Caldas, Campus Pouso Alegre, Campus Avançado Carmo de Minas, Campus Avançado Três
Corações; Marcelo chamou atenção para questão do sábado letivo,  e pediu que seja analisada a
eficiência do sábado letivo no calendário escolar, visto a pouca adesão de alunos e o pouco apoio das
prefeituras em fornecer o transporte para as atividades no sábado. Ele disse que surgiu dos campi a
ideia de excluir os sábados letivos e solicitou que seja feito análise qualitativa e quantitativa para uma
decisão futura quanto à manutenção ou exclusão dos sábados letivos dos calendários escolares do
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IFSULDEMINAS. José Luiz comentou que essa discussão tem sido feita com os DDE’s e DEPES
dos  campis,  na  CAMEN, CEPE e  Colégio  de  Dirigentes.  José  Luiz  solicitou  alteração  geral  no
calendário escolar com a inclusão do Seminário da Educação Inclusiva e o Dia Escolar como dias
letivos. Márcia explicou que o Dia Escolar surgiu da necessidade de se discutir a educação dentro do
Instituto sem esbarrar na carga horária escolar. Ela afirmou que, na última reunião do Colégio de
Dirigentes, realizado no dia 31/10/2017, no Campus Avançado Carmo de Minas, surgiu a proposta
para que os dois dias escolares se tornem dias letivos, tendo sido acordado entre os diretores. Dessa
forma, a solicitação para o conselho é de autorização para desmarcar os dois sábados não letivos do
calendário  e  acrescentá-los  como sábados  letivos  em maio  e  em setembro.  Márcia  solicitou  aos
diretores que encaminhem ofício à PROEN indicando quais os sábados não ocorrerão mais como
letivos em cada um dos campi. Syndinara, DDE do Campus Inconfidentes, solicitou permissão para
enviar novamente o calendário do Campus Inconfidentes, pois ocorreu duas alterações no calendário
enviado aos conselheiros, sendo: a inclusão de 3 eventos relacionados aos cursos de licenciatura e a
data de rematrícula. José Luiz afirmou que, se o conselho estiver de acordo com a solicitação não
haverá  impedimento,  porém  solicita  que  o  calendário  seja  encaminhado  ainda  hoje,  dia  14  de
novembro,  para  emissão  da  resolução.  Os  conselheiros  aprovaram  o  pedido  da  Syndinara.  O
presidente  do  conselho  colocou  o  calendário  escolar  com  a  alteração  dos  sábados  letivos  em
apreciação sendo aprovado por todos. 13.5 – Regulamento do Programa Institucional de Iniciação
Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. Marcelo passou a palavra ao
José  Luiz  que  comentou  que  o  IFSULDEMINAS  aumentou  o  número  das  bolsas  de  iniciação
científica da CAPES e CNPQ e agradeceu ao André, Aline e Daiana e ao Campus Machado pela
realização  do  evento  Jornada  Científica.  Ele  explicou  que  foi  uma  exigência  do  CNPQ  que  o
IFSULDEMINAS colocasse em resolução a nossa política de Iniciação Científica.  O conselheiro
Rodrigo parabenizou ao José Luiz pela importância deste documento e apresentou algumas sugestões.
Rodrigo comentou que o documento foi redigido baseado nos tipos de bolsas que o IFSULDEMINAS
dispõe atualmente voltada para alunos do ensino técnico subsequente e graduação, e sugeriu alteração
no texto para abranger possíveis bolsas a serem ofertadas futuramente para alunos de pós-graduação.
O conselheiro sugeriu algumas modificações na redação do Regulamento do Programa Institucional e
levantou a questão do texto determinar o número de orientados que o docente consegue suportar em
sua pesquisa, e defende a ideia do docente avaliar o número de alunos que ele pode orientar. Rodrigo
apontou também que existe muita burocracia que atrapalha os docentes a desenvolverem projetos de
pesquisa e defendeu a redução dessa burocracia relacionada aos estudantes, afirmou que entende que
a CAPES e a FAPEMIG possuem certas exigências a serem cumpridas pelos bolsistas, porém acredita
que, em relação aos estagiários voluntários, pode haver uma redução de burocracia, a começar pela
redução da quantidade de relatórios de pesquisa sem que ocorra prejuízo ao discente e à pesquisa.
José Luiz agradeceu ao conselheiro pelas observações e afirmou que concorda com a redução do
número de relatórios para os estagiários voluntários, porém defende que é importante, ao menos, a
realização de 1 (um) relatório anual pois o Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão - NIPE exige
certa burocracia para certificar o aluno. José Luiz comentou também que o número de 5 orientandos
está em acordo com a Normativa Docente, que não pontua o docente por número de orientandos
excedentes a 5. O reitor comentou que a Normativa Docente passará por revisão no próximo ano e
que esse assunto deve ser tratado. Francisco, Diretor do Campus Avançado Três Corações, reforçou a
importância da educação científica também dentro do ensino médio e comentou que os reitores de
universidades  reconhecem  que  os  alunos  oriundos  das  escolas  técnicas  se  sobressaem.  O
Regulamento  do  Programa Institucional  de  Iniciação Científica  e  Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico  e  Inovação  foi  posto  em apreciação  e  aprovado.  14.  Revogação  da  Resolução  nº
56/2014, conforme recomendação do Ministério Público Federal. O presidente apresentou que
esta pauta foi baseada na recomendação do MPF e justificou que a resolução nº 56/2014, que passou
pelo Consup, permitia que os docentes fizessem os projetos, sobretudo os de infraestrutura, porém o
MPF está questionando essa situação, afirmando que não é atribuição das atividades dos docentes
fazer esse tipo de atuação, sendo assim, a solicitação apresentada é de revogação da resolução até que
se faça análise jurídica. O conselho aprovou a revogação da resolução nº 56/2014. 15. Expediente.
Bregagnoli apresentou a solicitação do Instituto Federal de Minas Gerais – IFMG para contar com a
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FADEMA (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Extensão, Pesquisa, Ensino Profissionalizante
e  Tecnológico)  como fundação  de  apoio,  Marcelo  explicou  que  a  ideia  é  fazer  a  agregação  da
FADEMA como fundação de apoio de toda a Rede Federal dentro do Estado de Minas Gerais. O item
foi aprovado por todos. Dando prosseguimento, foi dada a palavra para a conselheira Aline (Campus
Machado) para apresentar o segundo item relacionado à FADEMA. Ela explicou que sobrou um
recurso de um projeto e que conforme a resolução aprovada neste conselho sobre as fundações de
apoio, determina que um recurso de um projeto pode ser realocado em outro projeto se for aprovado
pelo conselho. A solicitação apresentada, portanto, é de que o recurso que sobrou da comemoração de
60 anos do Campus Machado seja destinado para outro projeto institucional do Campus Machado. A
solicitação apresentada foi aprovada pelo conselho. Marcelo informou que a próxima reunião do
conselho superior deve acontecer no dia 20 de dezembro, em Pouso Alegre. João Olympio informou
que, conforme revezamento estabelecido em reunião do conselho superior, o Campus Avançado Três
Corações  e  Carmo de Minas  revezam anualmente  como membro titular  e  suplente  no  conselho.
Assim, a partir da próxima reunião, o Campus Avançado Três Corações vai assumir como titular pelo
período de um ano.  Encerrando as apresentações das pautas, Bregagnoli agradeceu novamente ao
Diretor Luiz Carlos pela hospitalidade e a todos os membros do conselho e convidados pela presença.
O  Presidente  declarou  encerrada  a  reunião  às  onze  horas  e  quarenta  e  nove  minutos.
Eu,___________________________ Paloma Oliveira Milagres, Secretária “ad hoc” deste Conselho,
lavrei  a  presente  Ata,  que  após  apreciação  será  assinada  por  todos  os  presentes.  Muzambinho,
quatorze de novembro de 2017. 
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