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Aos vinte e sete dias do mês de março, do ano de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e
oito minutos, na  Sala de Reuniões do Campus Machado, sob a Presidência do Reitor, Professor
Marcelo Bregagnoli, realizou-se a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Superior (mandato 2016-2018),
estando  presentes  os  Senhores  Conselheiros:  Representantes  Servidores  Docentes: Fátima
Saionara Leandro Brito;  Lidiany dos Santos Soares; Eugênio José Gonçalves;  Rodrigo Cardoso
Soares  de  Araújo;  Jane  Piton  Serra  Sanches;  Fábio  Caputo  Dalpra;  Carlos  Cezar  da  Silva;
Representantes Corpo Discente: Luciano de Souza Prado; Cristiano Sakai Mendes; Renan Silvério
Alves de Souza; Paulo Antônio Batista; Gustavo Alessandro da Silva Júnior; Guilherme Vilhena
Vilasboas;  Representantes Servidores Técnicos Administrativos: Sissi Karoline Bueno da Silva;
Jonathan Ribeiro de Araújo; Rogério William Fernandes Barroso; Ana Marcelina de Oliveira; Silvio
Boccia  Pinto  de  Oliveira;  Guilherme  Antônio  Poscidônio  Vieira  Camilo;  Eliane  Silva  Ribeiro.
Representantes  dos  Egressos: Tayrine  Parreira  Brito;  Keniara  Aparecida  Vilas  Boas;  Jorge
Vanderlei Silva; Vinícius Puerta Ramos. Representantes Entidades Trabalhadores: Idair Ribeiro.
Representantes  SETEC/MEC: Edson  Silva  da  Fonseca;  Representantes  Diretores-gerais  dos
Campi: Miguel  Angel  Isaac Toledo Del  Pino,  Carlos  Henrique  Rodrigues  Reinato;  Luiz  Carlos
Machado Rodrigues; João Paulo de Toledo Gomes; Thiago Caproni Tavares; Marcelo Carvalho
Bottazzini,  Francisco  Vitor  de  Paula.  Representantes  SETEC/MEC:  Edson  Silva  da  Fonseca.
Justificaram  ausência:  Representantes  dos  Egressos:  Éder  Luiz  Araújo  Silva  (Inconfidentes).
Representantes  Técnicos  Administrativos:  Márcio  Feliciano  do  Prado. Representantes
Servidores Técnicos Administrativos: Otávio Soares Paparidis. Representantes do Setor Público
ou Estatais:  Rubens Ribeiro Guimarães Junior, Hudson Marco Ferreira Fernandes,  José Carlos
Costa.  Representantes  do  Corpo  Discente:  Raphael  de  Paiva  Gonçalves.  Representantes  do
Corpo Docente: Luciano Pereira Carvalho. A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail,
aos Conselheiros, sendo: PAUTA REUNIÃO CONSUP 27/03/2017. 01. Palavra do Presidente.  02.
Verificação do quórum do Conselho Superior (secretário). 03. Aprovação da ata da reunião do dia
15/12/2017. 04. Aprovação do Relatório de Gestão. 05. Autorização de afastamento do país para o
reitor  Marcelo  Bregagnoli  participar  do  3rd  International  Workshop  on  UI  GreenMetric  World
University Rankings (IWGM). 06. Aprovação do Projeto Pedagógico do curso Técnico Comércio
Subsequente – Campus Avançado Três Corações. 07. Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso
Técnico em Serviços Públicos – Campus Passos. 08. Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia para
apreciação do ConSup. 09. Instrumentos de avaliação de Polos de Ensino a Distância. 10. Alterações
da Normativa para afastamento docente para cursos Stricto Sensu e pós-doutorado, Resolução 68 de
14/09/2016  de  acordo  com  OFÍCIO  09/2016  CPPD.  11.  Aprovação  de  Concessão  de  Títulos
Honoríficos  de  acordo  com  os  OFÍCIOS  070.2017/Reitoria/Gab/IFSULDEMINAS   e
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OFÍCIO/076.2017/REITORIA/GAB/IFSULDEMINAS. 12. Alteração do Organograma do Campus
Inconfidentes de acordo com o Ofício 73.2017. 13. Resultados da área de Tecnologia da Informação
(TIC).  14.  Segunda  revisão  do  Plano  Diretor  de  Tecnologia  da  Informação  2017-2018.  15.
Homologação da Resolução 01.2017. Dispões sobre o Ad referendum de Afastamento do País para
Missão em Moçambique. 16. Homologação da Resolução 02.2017. Dispões sobre a aprovação “ad
referendum”  da  reestruturação  da  Resolução  07.2013  –  Normas  Acadêmicas  dos  Cursos  de
Graduação. 17. Aprovação da Minuta Regimento Interno da CIS – Apreciação pelo CAPI. 18. Minuta
da  licença  capacitação  –  Apreciado  pelo  CAPI.  19.Expediente.  Conforme  Item  01.  Palavra  do
Presidente.  O  Reitor  Marcelo  Bregagnoli  abriu  a  reunião  prestando  sua  solidariedade  pelo
falecimento de dois alunos do IFSULDEMINAS, o João Pedro estudante do Campus Muzambinho e
Guilherme William, estudante do Campus Machado, ambos vítimas de acidentes de trânsito. O Reitor
agradeceu a presença na reunião de hoje do representante do MEC, o senhor Edson Silva da Fonseca,
e  justificou  a  presença  do  mesmo  que  se  faz  presente  para  acompanhar  os  avanços  no
desenvolvimento  do  trabalho  do  IFSULDEMINAS  que  tem  se  consolidado  nas  práticas
administrativas, pedagógicas e de sustentabilidade e se destacado no cenário nacional e internacional.
Bregagnoli agradeceu ao diretor-geral do Campus Machado pela receptividade e disponibilização do
espaço  para  a  realização  da  reunião  e  a  presença  de  todos  os  conselheiros  e  convidados  para
apresentação  das  pautas.  O  professor  Marcelo  Bregagnoli  agradeceu  também  a  todos  os  que
participaram e colaboraram para o evento “Encontro com os Prefeitos”,  realizado no dia 15 de março
de 2017, no Campus Pouso Alegre, que contou com a presença de 38 prefeitos e 63 prefeituras e
possibilitou apresentar as ações do Instituto às novas gestões. Nesse encontro, foram apresentados o
Projeto Expedição IFSULDEMINAS, as atividades de extensão, EaD e sustentabilidade. O Instituto
ofereceu apoio às prefeituras na questão da sustentabilidade, visto que muitas estão fazendo adesão às
instalações fotovoltaicas, reutilização de água e projeto de conservação de nascentes e rios, o que
obteve um feedback bastante favorável de todos os presentes. Bregagnoli pediu licença ao Diretor-
Geral do Campus Muzambinho,  Luiz Carlos Machado Rodrigues, para que a próxima reunião do
Consup seja realizada na Reitoria, em Pouso Alegre, já que ocorrerá na mesma data da cerimônia de
entrega  oficial  do  prédio,  em  funcionamento  desde  março  de  2015.  O  reitor aproveitou  a
oportunidade para falar sobre as ações internacionais do Instituto e o desdobramento das resoluções
Ad referendum para que ele se afastasse do país. Citou que a ida ao Paraguai, no ano passado, com
todas as despesas custeadas pela Unesco/Unevoc, possibilitou ao Instituto Federal ingressar como
parceiro da Unesco sendo hoje a Rede Federal uma agência representante da Unevoc no Brasil. Essa
conquista  é  importante  junto  aos  organismos  internacionais  pois  o  órgão  dita  os  rumos  para  a
educação profissional no exterior. Ser representante da Unevoc junto à Unesco foi então uma ação
extremamente  positiva.  Item  15  –  Homologação  da  Resolução  01.2017.  Dispõe  sobre  o  Ad
referendum de  Afastamento  do  País  para  Missão  em  Moçambique.  Marcelo  Bregagnoli
apresentou também que a viagem dele à Moçambique possibilitou ao IFSULDEMINAS centralizar as
ações  de  Intercâmbio  entre  os  formadores  e  que  o  Instituto  será  responsável  por  capacitar  30
formadores  moçambicanos  que  virão  ao  Brasil.  Explicou  que,  a  princípio,  essa  ação  é  voltada
somente para a área de agrárias,  com a possível  ampliação para outras  áreas,  de acordo com as
condições. Marcelo chamou a atenção para o fato de que esta é a principal ação internacional da Rede
Federal no âmbito de capacitação até hoje, tanto que a Associação Brasileira de Cooperação (ABC), a
Organização  dos  Estados  Ibero-americanos  para  a  Educação,  a  Ciência  e  a  Cultura  (OEI) e  a
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) estão acompanhando com
muito cuidado a ação, liderada pelo IFSULDEMINAS. Item 05 – Autorização de afastamento do
país para o reitor Marcelo Bregagnoli particiár do International Workshop on UI GreenMetric
World  University  Rankings  (IWGM).  O  Reitor  Marcelo  apresentou  o  convite  feito  ao
IFSULDEMINAS, que foi a única instituição brasileira convidada para participar do maior evento
acadêmico mundial  referente à  sustentabilidade:  “3rd International  Workshop on UI GreenMetric
World University Rankings” (IWGM), que acontecerá na Turquia, pois eles querem entender o que
acontece no Brasil, principalmente nos Institutos Federais, sendo essa uma ótima oportunidade para
falar da Rede Federal e da nova concepção que são os Institutos Federais com atendimento amplo e
pontual à sociedade, o que, certamente, tratá visibilidade ao IFSULDEMINAS. O Conselho autorizou
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o afastamento do Reitor para participação no evento. Bregagnoli falou que estão sendo finalizadas as
instalações das placas fotovoltaicas em quase todos os campi, com exceção do Campus Avançado
Três Corações, Campus Avançado Carmo de Minas e Reitoria, que terão suas placas instaladas em
abril. Ele aproveitou para informar a todos que, na semana passada, o Instituto conseguiu junto ao
Governo Mineiro a instalação de um centro de capacitação para energias renováveis em Poços de
Caldas,  compromisso  do  secretário  Márcio  Fortes  e  fruto  do  trabalho  de  sustentabilidade  que  o
Instituto  vem  desenvolvendo.  O  Reitor  citou  que  o  servidor  Marco  Antônio,  Coordenador  de
Licitações,  esteve  no  Ministério  da  Educação  (MEC)  para  falar  sobre  as  aquisições  das  placas
fotovoltaicas e apresentar o processo de RDC (Regime Diferenciado de Contratações Públicas), que é
uma nova modalidade de licitação em que se pode licitar o projeto e a obra ao mesmo tempo. O
processo de RDC foi adotado para a aquisição e instalação das placas fotovoltaicas na Rede Federal e
alcançou o valor  de 40 milhões de reais.  Tem despertado a  curiosidade e interesse de todos em
entender  esse  processo  que  foi  chancelado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU).  Marcelo
Bregagnoli  anunciou  que  a  Reitoria,  a  direção-geral  e  a  comunidade  do  Campus  Machado
conseguiram, no ano passado, via TED, um novo acesso ao Campus Machado visando a dar maior
segurança para os estudantes e funcionários, cujo investimento previsto é de 2 milhões de reais. Item
2. Verificação do quórum do Conselho Superior.  O presidente justificou a ausência do secretário
Luciano, que se ausentou para acompanhar a visita de comissão do INEP no Campus Machado e
realizar a avaliação do curso de Administração, que obteve a nota 5, maior pontuação possível. O
professor Marcelo solicitou que alguém se manifestasse para secretariar a reunião.  O conselheiro
Carlos Cezar se manifestou e confirmou que havia quórum para o início da reunião. Bregagnoli citou
a  denúncia  feita  no  Ministério  Público  Federal  (MPF)  sobre  o  ponto  biométrico  e  controle  de
frequência  dos  servidores.  Em novembro  de  2016,  o  diretor-geral  do  Campus  Poços  de  Caldas,
Thiago Caproni, encaminhou para a Reitoria uma denúncia feita no MPF, que partiu de um técnico
administrativo do campus acerca da Normativa Docente. Marcelo explicou que a Normativa Docente
é um documento muito bem elaborado, iniciado em 2011, e que já está na terceira versão. Teve um
acompanhamento robusto, sendo que, em 2014, houve uma auditoria in loco a respeito da normativa,
feita pela CGU, que não apenas homologou a normativa docente, como também recomendou que ela
fosse encaminhada aos outros Institutos Federais dentro da autonomia da CGU Mineira, servindo de
base para outros Institutos Federais. Em 2015, foi feita uma denúncia interna sobre a questão das
atividades docentes e o MPF, dentro de suas atribuições, encaminhou à Reitoria com extensões aos
campi do IFSULDEMINAS para que se implantasse o ponto biométrico na atividade docente.  O
Reitor citou, portanto, que, desde novembro do ano de 2016, o Instituto vem questionando o MPF
sobre essa implantação, pois existe uma correlação isonômica na atuação docente do EBTT com o
Magistério Superior, conforme a lei  12.772/2012, mas a atividade EBTT não está regulamentada.
Essa questão foi levada ao CONIF (Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação
Profissional,  Científica  e  Tecnológica),  que  também  encaminhou  à  Setec  para  que  se  faça  a
regulamentação, que depende, no entanto, de alteração da lei e de decretos dando isonomia à classe
EBTT e Magistério Superior,  o que ainda não ocorreu.  A data  limite para implantação do ponto
biométrico  era  janeiro  de  2017,  mas  o  IFSULDEMINAS questionou  o  MPF,  que  enquanto  não
houvesse diretrizes seria muito difícil ser implantado. Também conseguimos convencer o Ministério
Público  de  que  a  atividade  docente  acontece  de  forma  presencialmente  no  momento  da  aula,
necessitando o docente ter flexibilidade para realizar suas ações de pesquisa e extensão. Há poucos
dias, recebemos a resposta do MPF determinando a implantação e que, a priore, a verificação da
frequência ocorra nos momentos das aulas. Bregagnoli dispôs algumas cópias para os interessados em
visualizar o inquérito civil público anexado com o questionamento do IFSULDEMINAS ao MPF. Ele
apontou também que o procurador federal, Dauri, participou de uma reunião na Bahia com os outros
procuradores públicos, onde trataram do tema, porém não houve definição concreta pela falta do
decreto regulamentando a questão. Marcelo solicitou aos diretores-gerais e aos docentes presentes
que ajudem a cobrar a emissão do decreto para a regularização. Foi dado prosseguimento à reunião
com o próximo item da pauta  03. Aprovação da ata da reunião do dia15/12/2016.  O Presidente
colocou  a  ata  em  apreciação  que  foi  aprovada  por  todos.  O  Presidente  do  Conselho  deu
prosseguimento à reunião passando a palavra ao Flávio Henrique Calheiros Casimiro, Pró-Reitor de
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Desenvolvimento  Institucional,  para apresentar  o  item de  pauta  04.  Aprovação do Relatório  de
Gestão (RG) 2016.  O Pró-Reitor Flávio explanou sobre a estrutura do RG, que é rigorosamente
determinada pelo TCU, e envolve inúmeras pessoas para o desenvolvimento do documento, bastante
extenso, sendo o relatório de 2016 composto por 255 páginas. Ele esclareceu que a cada ano são
recebidas  novas  instruções  do  TCU.  Flávio  apresentou  a  equipe  responsável  pela  organização  e
desenvolvimento do Relatório de Gestão, os servidores Guilherme e Gustavo. Também comentou a
busca  do  servidor  Gustavo  para  obter  instruções  com  outras  instituições  para  elaboração  do
documento,  tendo  participado,  junto  do  Guilherme,  de  um  treinamento  no  Instituto  Federal  do
Triângulo Mineiro. Flávio também apresentou a normativa que determina a obrigatoriedade do RG e
a  Portaria  nº  59,  de  17  de  janeiro  de  2017,  que  determinou  as  diretrizes  para  a  elaboração  do
documento e justificou as ações para que a coleta das informações fossem feitas até o dia 10 de
fevereiro. Flávio fez uma apresentação breve de todo o Relatório de Gestão 2016 e chamou a atenção
para o capítulo 3 – Planejamento Organizacional e Desempenho Orçamentário Organizacional, que
vem sendo muito cobrado pelo TCU, uma vez que trata da vinculação das ações do Instituto com o
que foi planejado e como foi feito o planejamento das ações. Ele salientou que, para o ano de 2018,
será  necessário  desenvolver  um  Plano  Estratégico  conforme  o  modelo  cobrado  pelo  TCU. O
Relatório de Gestão 2016 foi aprovado e o Reitor agradeceu ao Flávio, Gustavo, Guilherme e equipe
envolvida pela elaboração do documento. Seguiu a reunião com a pauta do Colegiado de Ensino,
Pesquisa  e  Extensão  –  CEPE,  item  06.  Aprovação  do  Projeto  Pedagógico  do  curso  Técnico
Comércio Subsequente – Campus Avançado Três Corações  e item 07. Aprovação do Projeto
Pedagógico do Curso Técnico em Serviços Públicos – Campus Passos. O Pró-Reitor de Pesquisa,
Pós-graduação e Inovação, professor José Luiz, que também é presidente do CEPE, apresentou a
proposta de criação dos dois cursos: Curso Técnico Comércio Subsequente (Campus Três Corações) e
Curso Técnico em Serviços Públicos (Campus Passos). Ele explicou o processo de aprovação dos
projetos pedagógicos que tramitaram pela CAMEN e pelo CEPE, onde foram avaliados e aprovados
pelas duas câmaras. Os projetos foram aprovados pelo Conselho. Bregagnoli parabenizou o Campus
Avançado Três Corações pela formatura realizada no sábado, 25 de março, de 100 formandos e pela
dinâmica  administrativa  e  pedagógica  do  campus.  Bregagnoli  comentou  que,  como resultado  da
parceria do Instituto Federal do Sul de Minas com a Prefeitura Municipal, foi efetivada uma doação
para o IFSULDEMINAS de um imóvel adquirido pela Prefeitura no valor de 2 milhões e quinhentos
mil reais para a ampliação do Campus Três Corações. O Presidente do Conselho elogiou o Campus
Passos que, a partir deste semestre, começa a ofertar seis cursos de pós-graduação  latu sensu.  O
Presidente  cedeu  a  palavra  novamente  ao  professor  José  Luiz  para  a  apresentação  do  item  10.
Alterações da Normativa para afastamento docente para cursos Stricto Sensu e pós-doutorado,
Resolução  68  de  14/09/2016  de  acordo  com OFÍCIO 09/2016  CPPD.  O professor  José  Luiz
apresentou a pauta em conformidade com a demanda da Comissão Permanente de Pessoal Docente –
CPPD. O professor  Marcelo Bregagnoli  agradeceu e  elogiou a  atuação e  dinâmica da  CPPD no
IFSULDEMINAS e colocou a sala de reuniões das comissões da Reitoria à disposição para a CPPD
Institucional.  O  docente  Walnir  também  esteve  presente  para  esclarecer  possíveis  dúvidas.  A
conselheira Eliane, Campus Pouso Alegre, apresentou uma sugestão do coordenador de ensino em
relação ao artigo 5, parágrafo 2º, pois não há previsão do prazo de solicitação de prorrogação e,
segundo o coordenador, isso tem ocasionado problemas em relação à programação do contrato do
professor substituto. Eliane sugeriu que esse prazo fosse de 45 a 30 dias antes. Foi dada a palavra ao
Walnir, presidente da CPPD Institucional. O docente Walnir explicou que o prazo para solicitação de
prorrogação não é definido na lei, mas que essa sugestão será levada à CPPD para uma tentativa de
estabelecimento do prazo. A proposta é fazer a aprovação da Normativa e que constem nos editais o
prazo estabelecido.  O conselheiro secretário desta  reunião,  docente Carlos  Cezar,  Campus Pouso
Alegre,  apresentou o  questionamento  de  um dos  docentes  do  Campus  Pouso Alegre.  O docente
questionou o Artigo 10, parágrafo único, que diz que para pós-doutorado é possível dispor de dois
afastamentos. O docente Walnir explicou a posição da CPPD dizendo que a Resolução determina que
não seja  permitido o afastamento para capacitação para nível  inferior  ou igual  ao do solicitante,
porém a CPPD entende que pós-doutorado é um estágio que não se configura em títulos podendo o
docente  fazer  vários  pós-doutorados  ao  longo  da  carreira  e  que  não  faria  sentido  bloquear  a
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oportunidade  de  ampliação  da  qualificação  do  docente.  O Presidente  deu  o  encaminhamento  de
colocar o documento em aprovação com a sugestão da Eliana de constar a observação nos editais. O
documento  foi  aprovado.  O  presidente  passou  então  para  a  próxima  pauta.  Item 08.  Projeto
Pedagógico do Curso de Pedagogia.  Foi dada  a  palavra ao Conselheiro e  Diretor  do Ensino a
Distância, Giovane, que apresentou o projeto do Curso de Pedagogia a Distância. Ele explicou que o
projeto já passou pelo Conselho, mas que, na ocasião, houve o apontamento do conselheiro Carlos
Cezar referente à qualificação de um professor, que era a adequada conforme as exigências do MEC,
e  que  o  docente  foi  substituído  no  quadro  de  professores  do  Campus  Pouso  Alegre.  Giovane
comentou que,  desde a  última reunião  do Consup,  a  Pró-reitoria  de Ensino fez  a  publicação da
Instrução Normativa 01/2017, que estabelece normas para a graduação na modalidade a distância e
que  a  Resolução  071/2014,  que  trata  os  cursos  superiores,  está  tramitando  na  CAMEN  para  a
incorporação dos pontos determinados na Instrução Normativa. Giovane chamou a atenção para o
fato do curso de Pedagogia ser multicampi, o que é uma novidade na EaD. O documento foi aprovado
pelo Conselho. O professor Giovane apresentou também o item 09. Instrumentos de avaliação de
Polos de Ensino a Distância.  Ele esclareceu que o instrumento de avaliação de polos parte de um
programa de reestruturação da educação a distância no IFSULDEMINAS, que teve início em janeiro
deste ano com visitas em 28 polos para levantamento de diagnóstico da educação a distância no
Instituto. Percebeu-se, então, que alguns dos polos não tinham ato autorizativo pelo Consup, o que é
uma exigência nos manuais de gestão da EaD e da Rede e-Tec no Brasil. Esse documento apresentado
aos conselheiros se trata de uma regularização dos cursos que já estão em funcionamento. Tendo em
vista que todos os polos cumprem os requisitos mínimos pedidos no manual de gestão, o professor
Giovane  solicitou  a  aprovação  dos  polos:  Campo  Belo,  Santa  Rita  de  Caldas,  São  Gonçalo  do
Sapucaí, Três Pontas, Boa Esperança, Guaxupé, Ilicínea, Monte Santo de Minas, Alfenas, Lambari,
Cambuí e Campos Gerais e os oito  campi do IFSULDEMINAS, Carmo de Minas, Inconfidentes,
Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações. A conselheira Sissi,
Campus  Inconfidentes,  sugeriu  uma  padronização  no  preenchimento  das  avaliações  dos  polos  e
também a  identificação  do  avaliador  externo.  Giovane  agradeceu  aos  membros  do  Consup  que
desenvolveram essa ação, aos professores Marcelo Bottazzini, Miguel Del Pino, Carlos Silva e João
Paulo Toledo, e ao docente Yuri,  do Campus Pouso Alegre,  que coordenou a ação. O Presidente
Marcelo também manifestou seu agradecimento à comissão que trabalhou com bastante empenho e
profissionalismo, ao professor Giovane, Evandro e a toda a Equipe de EaD do IFSULDEMINAS. O
item foi colocado em apreciação e aprovado pelo Conselho. O Reitor Bregagnoli apresentou o item
11.  Aprovação  de  Concessão  de  Títulos  Honoríficos  de  acordo  com  os  ofícios
070.2017/Reitoria/Gab/IFSULDEMINAS  e  Ofício/076.2017/Reitoria/Gab/IFSULDEMINAS,
dizendo  que  o  IFSULDEMINAS  estreia  essa  modalidade  dentro  da  Instituição,  explicando  que
inicialmente não foi pensado a concessão de títulos honoris causa, pois demanda um envolvimento
da comunidade como um todo, e que os títulos honoríficos apresentados aqui são os correlatos aos
professores eméritos e aos colaboradores que foram indicados pelos diretores-gerais, por prestarem
serviço  e  demonstrar  dedicação  ao  Instituto  Federal  do  Sul  de  Minas.  As  resenhas  de  todos  os
candidatos ao título foram encaminhadas aos conselheiros e o Presidente propôs a formação de uma
comissão  de  três  membros,  conforme  Resolução  nº  28/2016,  para  a  análise  e  escolha  dos
homenageados. Marcelo solicitou que a análise seja feita de forma on-line e que o resultado seja
encaminhado ao chefe de gabinete, Joarle, dentro de 30 dias, para que ele comunique a todos os
membros do Conselho Superior. Os indicados foram: 1) Cláudio Cosme Pereira de Souza – prefeito
do município de Três Corações, que tem apoiado o Campus Três Corações de diversas formas; 2)
Rogério Veiga Aranha – ex-chefe da Superintendência do Patrimônio da União em Minas Gerais, que
regularizou várias áreas do IFSULDEMINAS, tendo sido um parceiro muito importante; 3) Geraldo
Pereira de Alvarenga – empresário que fez a doação da área onde hoje está o Campus Pouso Alegre.
Três docentes indicados pelos diretores-gerais, que aposentaram nesta gestão: 1) Professor Walner
José  Mendes  –  do  Campus  Machado;  2)  Professor  José  Venicius  de  Souza  –  do  Campus
Inconfidentes; 3) Professor Claudino Ortigara – do Campus Inconfidentes. O Reitor abriu espaço para
que os conselheiros manifestassem interesse em participar da comissão. Manifestaram interesse os
conselheiros Sissi (Inconfidentes), Luciano (Inconfidentes) e Eugênio (Muzambinho), que ficaram
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responsáveis em avaliar a documentação do processo de concessão de títulos e dar o aval para o
Conselho  Superior.  Dando  prosseguimento,  Marcelo  passou  a  palavra  ao  Diretor  do  Campus
Inconfidentes, Miguel Angel Del Pino, para a apresentação do item 12. Alteração do Organograma
do Campus Inconfidentes de acordo com o Ofício 73.2017. Miguel apresentou a alteração pontual
do organograma do campus, baseada nas comemorações do centenário do Campus Inconfidentes. A
pauta foi aprovada sem ressalvas. O Presidente convidou a Diretora de Desenvolvimento de Ensino,
Márcia  Rodrigues  Machado, para  apresentar  o  Item  16.  Homologação  da  Resolução  02.2017.
Dispões  sobre  a  aprovação  “ad  referendum”  da  reestruturação  da  Resolução  071.2013  –
Normas Acadêmicas dos Cursos  de Graduação.  Márcia explicou que foi  necessário revogar  o
parágrafo 4º e seu inciso 1º do artigo 23 das normas acadêmicas dos cursos superiores de graduação,
o que ocorreu em decorrência de um parecer do procurador-chefe, Dauri. As Normas Acadêmicas
tratavam  do  impedimento  de  prosseguir  com  matrícula  dos  estudantes  com  Coeficiente  de
Rendimento Acadêmico (CORA) menor que 6, ficando o estudante permitido apenas a executar uma
ou duas disciplinas no período. O procurador-chefe emitiu um parecer solicitando que essa prática
fosse  excluída.  Diante  disso,  o  pró-reitor  de  Ensino,  professor  Carlos  Alberto,  pediu  o  “ad
referendum” para que fosse afastada a prática. No momento, este item está sendo apresentado para
apreciação do conselho. Dada por aprovada a ação, o reitor deu prosseguimento com a pauta do
Colegiado  de  Administração  e  Planejamento  Institucional  (CAPI).  17.  Aprovação  da  Minuta
Regimento Interno da CIS – Apreciação pelo CAPI.  O pró-reitor Honório apresentou o item e
explicou que esse documento foi apresentado na última reunião do Conselho Superior, porém foi
necessário retornar à CIS para debate, chegando novamente ao Conselho Superior para apreciação. A
conselheira Eliane (Pouso Alegre) apresentou que a redação do artigo 14 e todos os parágrafos que
tratam da carga horária assegurada ao servidor integrante da CIS contradiz a portaria MEC 2.519 de
2005,  que no seu Art.7 diz:  “Será garantida frequência integral  a todos os  membros quando em
atividade pela comissão, seja em reuniões ordinárias ou em atividades delegadas por seu coordenador
ou  pelo  pleno,  assegurada  a  liberação  de,  no  mínimo,  um  turno  semanal  aos  membros  para
cumprimento das atribuições da mesma”. Na minuta do Regimento Interno da CIS, estabeleceu-se até
oito horas. Ela sugeriu que o texto fosse adaptado para ficar em consonância com a Portaria do MEC.
Rogério, do Campus Muzambinho, apoiou a Eliane e disse que na CIS, por exemplo, eles costumam
viajar e aí surge a questão no setor por não saber se, em motivo de viagem, deve contar como 8 horas
ou é para considerar o período integral. O presidente Bregagnoli solicitou a opinião do conselheiro
Edson,  representante  do  MEC,  sobre  a  situação.  Edson  afirmou  não  ter  um  conhecimento
aprofundado, mas se comprometeu a obter a resposta junto ao MEC. O documento foi aprovado com
a ressalva da observação da questão técnica que será resolvida após resposta do MEC. Bregagnoli
agradeceu  ao  CAPI  por  todo  o  desenvolvimento  da  Minuta  do  Regimento  Interno.  O pró-reitor
Honório apresentou também o item 18. Minuta da licença capacitação – Apreciado pelo CAPI.  A
conselheira Sissi apresentou algumas pontuações que ela havia encaminhado ao CAPI por e-mail. O
Jonathan,  representante  substituto  do  Campus  Machado,  questionou  se  o  servidor  que  fez  sua
solicitação de afastamento de 90 dias, porém necessita de um afastamento pleno, deve aguardar os 90
dias (ou período igual ao primeiro afastamento), ou se deve aguardar o período de dois anos para
solicitar  o  afastamento  pleno.  Jonathan  explicou que  esse  é  um caso  de  um colega  do  Campus
Machado, que solicitou o afastamento dos 90 dias e, quando retornou, solicitou o afastamento para
qualificação,  surgindo  essa  dúvida,  e  que  a  solicitação  de  afastamento  não  foi  deliberada  até  o
momento. Honório chamou a atenção para o item de pauta que trata apenas da licença de 3 meses
para capacitação e  sugeriu buscar  uma resposta  junto ao procurador  para esclarecer  a  dúvida do
conselheiro Jonathan. O documento foi aprovado pelo Conselho Superior. Prosseguiu a reunião com
os  itens  de  pauta  da  DTIC.  Pró-Reitor  de  Desenvolvimento  Institucional,  Flávio  Calheiros,
apresentou os itens 13. Resultados da área de Tecnologia da Informação (TIC), que foi aprovado
sem  ressalvas. Flávio  apresentou  também  o  item  14.  Segunda  revisão  do  Plano  Diretor  de
Tecnologia da Informação 2017-2018 e falou sobre a previsão PDTIC em função da aprovação da
Lei  Orçamentária  Anual.  O  item  foi  aprovado  pelo  Conselho.  Encerrada  a  pauta,  o  Presidente
agradeceu a presença de todos os membros e destacou o trabalho do Consup e do Instituto como um
todo,  o  que  tem resultado  em reconhecimento  da  sociedade.  O Presidente  declarou  encerrada  a
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reunião às 11 horas e cinquenta e seis minutos. Eu,___________________________ Paloma Oliveira
Milagres,  Secretária  “ad  hoc”  deste  Conselho,  lavrei  a  presente  Ata,  que  após  apreciação  será
assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, vinte e sete de março de 2017. 
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