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Aos vinte dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e dezessete,  às  nove horas e cinquenta
minutos,  no edifício  construído  para  atender  aos  cursos  técnicos  de  Edificações  e  Segurança  do
Trabalho  e  também  ao  curso  superior  de  Engenharia  Civil  do  Campus  Pouso  Alegre,  sob  a
Presidência  do Reitor,  Professor  Marcelo Bregagnoli,  realizou-se a  1ª  Reunião Extraordinária  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; Fernando
Carlos Scheffer Machado Representantes Corpo Discente: Taciane Aline de Bem; Renan Silvério
Alves de Souza; Alysson Bonjorne de Morais Freitas; Guilherme Vilhena Vilasboas Representantes
Servidores Técnicos Administrativos: Sissi  Karoline Bueno da Silva; Otávio Soares Paparidis;
Rubens  Marcelo  de  Castro;  Ana  Marcelina  de  Oliveira;  Guilherme  Antônio  Poscidônio  Vieira
Camilo; Eliane Silva Ribeiro. Representantes dos Egressos: Keniara Aparecida Vilas Boas; Jorge
Vanderlei  Silva;  Vinícius  Puerta  Ramos.  Representantes  Entidades  Patronais:  Jorge  Florêncio
Ribeiro  Neto;  Mário  Ferraz  de  Araújo.  Representantes  Entidades  Trabalhadores:  Elizabete
Missasse de Rezende.  Representante do Setor Público ou Estatais:  Rubens Ribeiro Guimarães
Júnior.  Representante SETEC/MEC:  Fábio Pereira Ribeiro  Representantes Diretores-gerais dos
Campi: Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino; Carlos Henrique Rodrigues Reinato; Luciana Maria
Vieira Lopes Mendonca; João Paulo de Toledo Gomes; Thiago Caproni Tavares; Marcelo Carvalho
Bottazzini; João Olympio de Araújo Neto. Justificaram ausência: Representantes dos Egressos:
Éder Luiz Araújo Silva e Tayrine Parreira Brito.  A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-
mail, aos Conselheiros, sendo:  01. Palavra do Presidente; 02. Verificação do quórum do Conselho
Superior; 03. Aprovação da ata da reunião do dia 14/11/2017; 04. Aprovação do Plano Anual de
Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2018; 05. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de
Ensino, Pesquisa e Extensão: 5.1 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Especialização
em Gestão  Estratégica  de Negócios,  Campus  Avançado Três  Corações;  5.2 Alteração do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC): Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Campus Inconfidentes;
5.3  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC):  Engenharia  Agronômica  –  Campus
Muzambinho; 5.4 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Produção de Moda Integrado ao
Ensino Médio, Campus Passos; 5.5 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Técnico em
Administração Modalidade Subsequente, Campus Avançado Três Corações; 5.6 Alteração do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC): Técnico em Química Subsequente, Campus Pouso Alegre; 5.7 Alteração
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Campus
Pouso  Alegre;  5.8  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC):  Técnico  em  Edificações
Integrado ao Ensino Médio, Campus Pouso Alegre; 5.9 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso
(PPC): Técnico em Administração na Modalidade Integrado, Campus Pouso Alegre; 5.10 Criação do

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

mailto:reitoria@ifsuldeminas.edu.br


Curso: Especialização Técnica em Produtor de Café Gourmet com Ênfase em Análise da Qualidade,
Campus Muzambinho; 5.11 Criação do Curso: Especialização Lato Sensu em Linguagem, Cultura e
Memória, Campus Muzambinho; 5.12 Proposta de Alteração do Regulamento de Auxílio Estudantil;
06.  Regulamento  do  processo  de  consulta  à  comunidade  para  escolha  dos  dirigentes  do
IFSULDEMINAS, cargos  de reitor  e  diretores-gerais  de campi;  07.  Manutenção dos  valores  das
multas das bibliotecas do IFSULDEMINAS; 08. Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e
Comunicações  2018-2022;  09.  Revisão  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  e
Comunicações  2017-2018;  10.  Expediente.  O  Secretário  Luciano  Pereira  Carvalho  verificou  o
quórum. Marcelo Bregagnoli iniciou a reunião agradecendo aos conselheiros e destacou a presença
do representante  do  MEC,  o  conselheiro  Fábio  Pereira  Ribeiro.  Bregagnoli  passou a  palavra  ao
diretor-geral do Campus Pouso Alegre,  Marcelo Bottazzini,  que agradeceu a presença de todos e
explicou os motivos de sediar a reunião no local. Trata-se de uma área adaptada onde aconteceu a
reunião para apresentar aos conselheiros o Prédio de Edificações. Segundo Marcelo Bottazzini,  o
edifício,  que  está  em  uso  desde  2016,  possui  oito  salas  de  aulas,  laboratórios  com  modernos
equipamentos, gabinete para 26 docentes, além de áreas para realização de projetos e aulas práticas.
O presidente solicitou a todos um minuto de silêncio em memória da professora Rosângela de Assis
Lopes Rodrigues e Ana Carolina de Assis Rodrigues, respectivamente, esposa e filha do diretor-geral
do  IFSULDEMINAS  –  Campus  Muzambinho,  professor  Luiz  Carlos  Machado  Rodrigues.
“Rosângela  era  professora  aposentada  e  Ana  Carolina  funcionária  do  Campus  Muzambinho  e
faleceram na semana passada.” Dando continuidade à reunião, Bregagnoli parabenizou o Campus
Inconfidentes que, no dia 4 de dezembro, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Minas
Gerais na reunião especial em comemoração aos 100 anos que a unidade completará no dia 28 de
fevereiro de 2018. Agradeceu também a comunidade do IFSULDEMINAS pelo ano de 2017, que foi
muito desafiador e também de muitas realizações, e estendeu os agradecimentos ao professor Romero
Portella  Raposo  Filho,  diretor  de  Desenvolvimento  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,
Científica e  Tecnológica,  que auxiliou  junto à Secretaria  de Educação Profissional  e Tecnológica
(Setec/MEC) a liberação de parte do orçamento que estava contingenciada. “A execução de 100% do
orçamento de 2017 só foi possível graças aos números do IFSULDEMINAS apresentados ao MEC,
que  mostraram  uma  gestão  eficiente  e  comprometida  com  a  oferta  de  educação  gratuita  e  de
qualidade”. Citou também o fato do IFSULDEMINAS ter sido apontado como a instituição com o
menor índice de evasão escolar  da  Rede Federal,  de acordo com pesquisa  realizada  entre  as  41
instituições.  Marcelo  Bregagnoli  falou  ainda  sobre  a  classificação  do  IFSULDEMINAS  no
GreenMetric (o ranking internacional que mostra os esforços em sustentabilidade e gestão ambiental
das instituições de ensino em todo o mundo). Segundo Marcelo Bregagnoli, “o IFSULDEMINAS foi
a única instituição da Rede Federal presente na listagem. Entre as instituições públicas brasileiras, foi
considerado  a  terceira  mais  sustentável”.  Segundo  o  presidente,  a  classificação  vem  como
reconhecimento das  ações  institucionais de sustentabilidade,  como a captação de água da chuva,
instalação de usinas fotovoltaicas em todas as unidades, além dos projetos de recuperação de áreas de
nascentes. Completou dizendo que, em 2018, as ações de sustentabilidade serão prioritárias. Próximo
item de pauta tratou da aprovação da ata da reunião do dia 14/11/2017. Foi solicitada pela conselheira
Sissi  (por  e-mail)  algumas correções  na ata.  A ata  com as  correções  foi  colocada em votação e
aprovada por todos. No próximo item de pauta, 04. Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna
(PAINT)  para  o  exercício  de  2018,  Marcelo  Bregagnoli  convidou  o  Auditor  Chefe  do
IFSULDEMINAS, Gabriel Filipe da Silva. Ele comentou que o documento foi construído conforme a
Instrução Normativa Nº 24 de 2015 da Controladoria Geral da União, encaminhado para CGU e
aprovado.  Conforme  a  normativa,  o  Plano  Anual  de  Auditoria  Interna  precisa  da  aprovação  do
Conselho Superior. Segundo Gabriel, o documento trata das ações a serem realizadas em 2018 pela
Auditoria Interna. O presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Marcelo Bregagnoli
agradeceu ao servidor Gabriel, falou da importância do PAINT e parabenizou o trabalho da Auditoria
Interna. No próximo item de pauta: 05. Pautas encaminhadas pelo Colegiado de Ensino, Pesquisa e
Extensão:  5.1  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (PPC):  Especialização  em  Gestão
Estratégica de Negócios, Campus Avançado Três Corações. 5.2 Alteração do Projeto Pedagógico do
Curso (PPC): Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, Campus Inconfidentes. 5.3 Alteração do
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Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Engenharia Agronômica – Campus Muzambinho. 5.4 Alteração
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Produção de Moda Integrado ao Ensino Médio, Campus
Passos. 5.5 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Técnico em Administração Modalidade
Subsequente,  Campus  Avançado  Três  Corações.  5.6  Alteração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso
(PPC):  Técnico  em  Química  Subsequente,  Campus  Pouso  Alegre.  5.7  Alteração  do  Projeto
Pedagógico do Curso (PPC): Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Campus Pouso
Alegre. 5.8 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Técnico em Edificações Integrado ao
Ensino Médio, Campus Pouso Alegre. 5.9 Alteração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC): Técnico
em Administração na Modalidade Integrado, Campus Pouso Alegre. Professor Marcelo convidou o
professor José Luiz, presidente do CEPE, que citou os nove PPC’s alterados, falou do trâmite pelas
câmaras que contribuíram para a formatação dos documentos. O presidente colocou em votação as
alterações dos PPC’s citados, sendo aprovado por todos. Próximo item de pauta tratou da criação do
curso Especialização Técnica em Produtor de Café Gourmet, com Ênfase em Análise da Qualidade,
do Campus Muzambinho, e também da criação do curso Especialização Lato Sensu em Linguagem,
Cultura  e  Memória,  do  Campus  Muzambinho.  Professor  José  Luiz  explanou sobre  a  criação do
primeiro curso, do levantamento da demanda e do trâmite nas câmaras e agradeceu aos professores
que trabalharam no projeto. Sobre o segundo curso a ser aprovado, explicou que foi uma demanda
externa, passou pelas câmaras e, como registrado na ata do CEPE, resulta de uma parceria onde será
assinado um termo de cooperação técnica do IFSULDEMINAS com o Estado de Minas Gerais. O
presidente  colocou em discussão  a  criação dos  dois  cursos.  O conselheiro  Rodrigo  fez  algumas
observações no PPC do curso Especialização Lato Sensu em Linguagem, Cultura e Memória. Falou
que “achou a  proposta  do  curso bem interessante,  mas,  ao  mesmo tempo,  achou alguns  tópicos
preocupantes”. Com relação à disciplina que aborda a identidade de gênero e sexualidade, solicitou
que seja acrescentado uma linha que verse pelo gênero não binário (Homossexualidade e LGBTTT -
Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Travestis,  Transexuais  e  Transgêneros). O  Presidente  perguntou  à
Professora  Luciana  Mendonça  sobre  a  possibilidade  do  atendimento  à  proposta  do  Conselheiro
Rodrigo (contemplando questões sobre gênero não binário, homossexualidade, LGBTTT).  Luciana
concordou em fazer a alteração no PPC. O Conselheiro Rodrigo continuou seu apontamento sobre o
PPC do  curso  Especialização  Lato  Sensu  em Linguagem,  Cultura  e  Memória.  dizendo  que   “a
proposta passa por cima da Resolução 070/2017, segundo a qual os trâmites para a criação do curso
não foram respeitados e não houve o levantamento de demanda”, completou. Professor José Luiz
explicou que a criação do curso seguiu a resolução 052/2017 e que a Resolução 070/2017 vai vigorar
para os cursos protocolados a partir de 2018. O conselheiro questionou também sobre quem são os
professores do curso, já que se trata de uma parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas
Gerais e leu um trecho da página 43 do PPC  “o corpo docente do Curso de Especialização em
Linguagem,  Cultura  e  Memória  será  constituído  por  professores  doutores  e  mestres  com sólida
formação  acadêmica  e  experiência  profissional  em  docência,  assistência  e  pesquisa  que  serão
contratados via Edital que contemple a parceria IFSULDEMINAS e Secretaria de Cultura de Minas
Gerais”. Questionou ainda quem fará o edital e qual será a remuneração dos docentes. O conselheiro
Rodrigo fez a leitura do trecho da página 48 onde fala: “O Corpo Docente foi convidado tendo em
vista a titulação assim como área de atuação e trabalhos de pesquisa realizados/publicados que
estabeleçam estreita relação com a proposta do curso; as disciplinas oferecidas foram pensadas
considerando uma proposta interdisciplinar que institucionalize a produção do conhecimento nos
espaços da pesquisa e as especificidades da cultura nas sociedades”. Segundo o conselheiro, o PPC
se contradiz. Professor José Luiz explicou que a demanda partiu da própria Secretaria de Estado e que
o curso foi aprovado pelo CEPE, conforme registrado em ata e o mesmo só será iniciado após a
assinatura  de  um  termo  de  Cooperação  Técnica  entre  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  o
IFSULDEMINAS. Segundo José Luiz, a seleção dos docentes será através de edital elaborado pelo
campus e não existe a questão de convite. Professora Luciana Mendonça, do Campus Muzambinho,
explicou que o levantamento de demanda existiu através do secretário de cultura do Estado, que
trouxe  para  o  IFSULDEMINAS a  solicitação  de  capacitação  dos  servidores  que  trabalham com
cultura  para  que  seja  melhorada  a  forma de captação de recursos  financeiros.  Segundo Luciana,
“trata-se de uma inversão do levantamento de demanda, a própria sociedade batendo na porta da
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escola e apresentando a demanda”. Com relação à contratação dos professores, Luciana colocou que
o IFSULDEMINAS não permitiria que fosse feita escolha, pois trata-se da transparência através da
existência de editais. Luciana disse que, no segundo trecho lido pelo Conselheiro Rodrigo, pode ter
acontecido um problema de formatação do documento e que o parágrafo deverá ser retirado. Com
relação aos conteúdos dos PPC’s, falou que “todos os campi que tem representação nas câmaras
poderiam ter apresentado alguma contribuição e que levará a sugestão do conselheiro com relação à
disciplina de Identidade de Gênero e a alteração poderá ser feita”. O conselheiro Rodrigo sugeriu que
o documento retorne para as câmaras para uma reanálise. O presidente colocou em votação a proposta
de  que  o  PPC  seja  aprovado  com  as  alterações  propostas.  Apenas  quatro  conselheiros  se
manifestaram a favor do retorno do documento para as câmaras. Portanto, foi aprovada a criação do
curso Especialização Lato Sensu em Linguagem, Cultura e Memória, do Campus Muzambinho, com
as devidas alterações, e também a criação do curso Especialização Técnica em Produtor de Café
Gourmet, com Ênfase em Análise da Qualidade, do Campus Muzambinho. O próximo item de pauta
tratou  da  proposta  de  alteração do Regulamento  de  Auxílio  Estudantil.  Segundo o  presidente,  o
documento  passou  por  uma  discussão  na  base,  principalmente  nas  Coordenações  Gerais  de
Atendimento  ao  Educando  e  também  no  CEPE,  onde  a  alteração  se  fez  necessária  para  uma
adequação à realidade orçamentária atual.  Professor José Luiz agradeceu aos servidores  Lindolfo
Ribeiro  da  Silva  Júnior e Aline  Silva  dos  Santos pela  presença  na  reunião  e  pelo  trabalho  na
elaboração do documento e também ao professor Carlos Alberto Machado Carvalho.  O presidente
colocou em apreciação o documento que trata da alteração do Regulamento de Auxílio Estudantil
(Resolução  096/2014),  sendo  aprovado  por  todos.  Passando  para  o  próximo  item  de  pauta:
Regulamento  do  processo  de  consulta  à  comunidade  para  escolha  dos  dirigentes  do
IFSULDEMINAS, cargos  de reitor  e  diretores-gerais  de campi.  Marcelo  Bregagnoli  falou  que o
documento foi construído tendo como base o regulamento passado, no qual foram feitas  algumas
adequações às novas legislações,  ampliando o debate junto à comunidade.  A  revisão do material
contou com o apoio da Silvilene Souza da Silva, coordenadora-geral de Desenvolvimento de Pessoas
da Rede Federal, e solicitou ao conselheiro Fábio que leve os agradecimentos a ela e também à sua
equipe pelo apoio. Segundo Marcelo Bregagnoli, o documento passou pelo Colégio de Dirigentes e
também  pelo  procurador  federal,  Dauri  Ribeiro  Silva.  O  presidente  colocou  o  documento  em
discussão. O conselheiro Rodrigo sugeriu que, no artigo 14º, onde fala que o candidato a Reitor ou
Diretor-geral  com inscrição homologada deverá entregar  o  Plano de Trabalho à  CEC (Comissão
Eleitoral  Central),  que esse plano de trabalho siga um padrão pré-definido pela CEC, no mesmo
formato da ficha de inscrição. Marcelo Bregagnoli sugeriu uma alteração no artigo 11º, na observação
dos quesitos do candidato, falou que, depois de uma consulta ao procurador, propôs que os mesmos
quesitos de Diretor-geral sejam repetidos para o cargo de Reitor, ficando a redação da seguinte forma:
“Art. 11º - Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-geral os servidores ocupantes de cargo efetivo
da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnicos administrativos do
Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de
5  (cinco)  anos  de  efetivo  exercício  na  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e
Tecnológica e  que se enquadrem em, pelo menos,  uma das seguintes situações: I  -  preencher os
requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor; II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de
exercício em cargo ou função de gestão na instituição. Parágrafo único: É permitida uma recondução
para o cargo, que será de 4 anos ininterruptos, sem adicionar a este tempo, a eventualidade de período
pró-tempore”.  O  presidente  colocou  em  apreciação,  sendo  aprovada  por  todos  as  alterações.  O
conselheiro Eugênio sugeriu que os candidatos que possuírem cargos de direção ou assessoramento
deverão se afastar das funções durante o período eleitoral. O presidente respondeu que a solicitação
do conselheiro se encontra no “Capítulo VI - Da Campanha”. Outra sugestão do conselheiro Eugênio
é que, no dia da votação, os ocupantes de cargo de direção deverão permanecer em salas específicas
de  trabalho,  ocupando-se  com suas  responsabilidades  profissionais  e  não  transitando  em todo  o
processo. Sugeriu também que, no capítulo sétimo,  “Da Eleição, parágrafo 5º”, que as cabines de
votação deverão garantir a invisibilidade do voto, estando fora do campo de visão dos mesários e
fiscais.  Outra  proposta  do conselheiro foi que,  ao longo da votação, os membros das mesas não
poderão divulgar informações sobre quem já votou e quem ainda não votou, garantindo a participação
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livre  e  espontânea no processo eleitoral  e  que seria  papel  dos  fiscais  fazerem a abordagem sem
nenhum constrangimento. O presidente falou que isso está muito claro no capítulo oitavo: “cabe nas
mesas receptoras somente a presença dos representantes dos seguimentos e os fiscais”, o que quer
dizer que nenhum membro de gestão pode ter acesso à mesa. Com relação às cabines, o presidente
solicitou que seja acrescentado o trecho “as cabines de votação deverão estar totalmente isoladas”.
Com relação à circulação dos servidores com cargo de gestão, o presidente encaminhou à Comissão
Eleitoral Central, que fará a orientação dos servidores em geral, como já está no capítulo oitavo. O
presidente  colocou  em  votação o  regulamento  que  vai  reger  o  processo  de  consulta  direta  à
comunidade para escolha de dirigentes  do IFSULDEMINAS (reitor  e  diretores-gerais  dos  campi
Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas e Pouso Alegre). Sendo aprovado
por todos. Logo após, o presidente deflagou o processo de escolha dos membros para a Comissão
Preparatória do Processo Eleitoral (CPPE). Foram escolhidos os docentes Luciano Pereira Carvalho e
Giovane  José  da  Silva,  os  técnicos  administrativos  Sissi  Karoline  Bueno  da  Silva  e  Guilherme
Antônio Poscidônio Vieira Camilo, e os discentes Guilherme Vilhena Vilas Boas e Taciane Aline de
Bem, que serão designados via portaria e serão responsáveis pela elaboração do edital de consulta à
comunidade e também pela constituição das comissões eleitorais locais e central. Marcelo Bregagnoli
falou que consultou o procurador e ele se prontificou a esclarecer qualquer dúvida de ordem jurídica e
que passará o contato aos membros da comissão. No próximo item de pauta: Manutenção dos valores
das  multas  das  bibliotecas  do  IFSULDEMINAS,  o  presidente  convidou  o  pró-reitor  de  Ensino,
professor  Carlos  Alberto,  para fazer  a  explanação.  Carlos Alberto falou que a  pauta trata  de um
procedimento administrativo previsto na Resolução 016/2013, que versa que todo final  de ano o
Conselho  Superior  deve  deliberar  sobre  os  valores.  A proposta  seria  a  manutenção  dos  valores
conforme  vem  acontecendo  nos  últimos  três  anos.  O  presidente  colocou  em  apreciação,  sendo
aprovado por todos. Passando para o próximo item de pauta, o presidente convidou o professor Flávio
Henrique Calheiros, pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, que falou sobre o Plano Estratégico
de Tecnologia da Informação e Comunicações 2018-2022. “Trata-se de um planejamento para os
próximos cinco anos das ações estratégicas do setor de TI”. O presidente colocou em votação, sendo
aprovado por todos. Outro ponto de pauta apresentado pelo professor Flávio foi a revisão do Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações 2017-2018. Segundo Flávio, o documento foi
enviado  aos  conselheiros  e  se  colocou à  disposição  no esclarecimento  de  dúvidas.  O presidente
colocou em votação, sendo aprovado por todos. Marcelo Bregagnoli agradeceu ao professor Flávio e
também a equipe da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional pelos trabalhos desenvolvidos.
Passando para o Expediente, o presidente solicitou ao professor Carlos Alberto a apresentação do
item: Aprovação dos Polos EaD do Campus Inconfidentes e Campus Machado. Professor Carlos
Alberto falou que se trata de um ato administrativo, as visitas in loco já aconteceram e foi emitida a
portaria do MEC na ocasião. Agora com o decreto Nº 9057, de 25 DE maio de 2017, que regulamenta
o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, é necessário um ato de criação pelo Conselho Superior para inserir no Sistema e-MEC. O
presidente colocou em votação, sendo aprovado por todos. Próximo expediente, apresentado pelo
Campus  Muzambinho,  tratou  da  alteração dos  sábados  letivos.  Professora Luciana  disse  que,  na
última  reunião  do  Conselho,  foram  apresentados  os  calendários  acadêmicos  e  resolveu-se  pela
alteração de dois dias que primeiramente não eram letivos e passariam a ser letivos. Os campi foram
consultados sobre quais sábados letivos abririam mão, uma vez que se acrescentou dois dias letivos
na  semana (dias  escolares)  e  não  precisariam dos dois  sábados.  Luciana  trouxe a  solicitação  do
Campus  Muzambinho para  a  não retirada  dos  sábados  letivos  devido às  atividades  e  eventos  já
programados  (Dia  de  Campo,  Comemoração do Meio  Ambiente  e  Mostra  de  Cultura).  A opção
proposta foi o atraso de um dia no início no primeiro semestre e o término do segundo semestre um
dia  antes.  O  presidente  colocou  em  votação,  sendo  aprovado  por  todos.  Marcelo  Bregagnoli
agradeceu ao Conselho Superior e desejou em feliz Natal e um próspero 2018. O Presidente declarou
encerrada a reunião às onze horas e onze 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, vinte de dezembro de 2017. 
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