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Aos seis dias do mês de julho, do ano de dois mil e dezessete, às  quinze horas e trinta e cinco
minutos, no  Auditório da Reitoria do Instituto Federal do Sul de Minas, sob a Presidência do
Reitor,  Professor  Marcelo  Bregagnoli,  realizou-se  a  4ª  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;  Fábio  Caputo  Dalpra;  Fernando  Carlos  Scheffer  Machado.
Representantes  Corpo Discente: Taciane  Aline  de  Bem;  Guilherme  Vilhena  Vilasboas.
Representantes  Servidores  Técnicos  Administrativos: Sissi  Karoline  Bueno  da  Silva;  Otávio
Soares Paparidis; Rubens Marcelo de Castro; João Alex de Oliveira; Guilherme Antônio Poscidônio
Vieira Camilo. Representantes dos Egressos: Tayrine Parreira Brito; Flávia de Fátima Rabelo;
Vinícius  Puerta  Ramos. Representante  do  Setor  Público  ou  Estatais:  José  Carlos  Costa.
Representante SETEC/MEC: Fábio Pereira Ribeiro. Representantes Diretores-gerais dos Campi:
Miguel Angel Isaac Toledo Del Pino; Luciana Maria Vieira Lopes Mendonça; João Paulo de Toledo
Gomes;  Thiago  Caproni  Tavares;  Marcelo  Carvalho  Bottazzini,  Francisco  Vitor  de  Paula.
Justificaram ausência: Representantes dos Servidores Docentes: Fátima Saionara Leandro Brito.
Representantes dos Servidores Técnicos Administrativos:  Rogério Willian Fernandes Barroso;
Ana Marcelina de Oliveira; Eliane Silva Ribeiro. Representantes dos Egressos: Éder Luiz Araújo
Silva. Representante Diretor Geral de Campus: João Olympio de Araújo Neto e Carlos Henrique
Rodrigues  Reinato.  Representantes  do  Setor  Público  ou  Estatais:  Rubens  Ribeiro  Guimarães
Júnior, Hudson Marco Ferreira Fernandes. Representantes do Corpo Discente: Alysson Bonjorne
de Morais Freitas.  A pauta foi encaminhada antecipadamente, por e-mail, aos Conselheiros, sendo:
PAUTA REUNIÃO CONSUP 06/07/2017. 01. Palavra do Presidente. 02. Verificação do quórum do
Conselho Superior (secretário). 03. Aprovação da ata da reunião do dia 27/03/2017. 04. Homologação
da  Resolução  ad  referendum  nº  17:  retificação  de  endereços  de  cursos.  05.  Homologação  da
Resolução  ad  referendum  nº  18:  alteração  PPC  curso  Tecnologia  em  Gestão  Comercial.  06.
Homologação das Resoluções ad referendum nº 19, 20, 21, 22, 23 e 24: criação de seis cursos de
especialização  para  o  Campus  Passos.  07.  Homologação  da  Resolução  ad  referendum  nº  25:
retificação da Matriz Curricular do curso Tecnologia em Gestão Ambiental.  08.  Homologação da
Resolução ad referendum nº 26: aprovação dos nomes para concessão de títulos honoríficos.  09.
Pautas  encaminhadas  pelo  Colegiado  de  Ensino,  Pesquisa  e  Extensão:  09.1  –  Solicitação  de
encerramento  do  curso  Técnico  em  Informática  Subsequente  do  Campus  Poços  de  Caldas  –
revogação da Resolução nº 29/2015; 09.2 – Alteração no PPC do curso Licenciatura em Matemática
do Campus  Inconfidentes;  09.3 –  Alteração no PPC do curso  de Especialização Lato  Sensu em
Enfermagem Oncológica do Campus Passos; 09.4 – Alteração no PPC do curso Técnico em Meio
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Ambiente  do Campus Muzambinho;  09.5 Alteração no PPC do curso Técnico  em Segurança do
Trabalho EAD do Campus Machado; 09.6 – Minuta do Regimento Interno da Câmara de Ensino. 10.
Retificação de PPC do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica. 11. Retificação de PPC
do curso de Engenharia Agronômica do Campus Inconfidentes. 12. Solicitação de adiantamento da
implantação do Plano Diretor de Obras de Infraestrutura, previsto na Resolução nº 079/2015. 13.
Pauta encaminhada pelo Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (CAPI): 13.1 –
Atualização dos valores da gratificação por encargo de curso e concurso, previsto na Resolução nº
59/2014. 14. Expediente. Conforme Item 01. Palavra do Presidente.  O reitor Marcelo Bregagnoli
abriu a reunião agradecendo a presença de todos nos eventos de inauguração da Reitoria,  sessão
solene  de  concessão  de  títulos  honoríficos  e  reunião  do  Conselho  Superior.  O  reitor  agradeceu
também a presença na reunião de hoje do representante do MEC, o senhor Fábio Pereira Ribeiro.
Bregagnoli comentou que o Instituto está finalizando as ações do MedioTec, que tem demandando
esforço e trabalho intenso da Diretoria de Educação a Distância. O reitor disse também que o Instituto
tem trabalhado com desafios como a Lei 13.460, referente aos Usuários dos Serviços Públicos, que
traz uma nova normatização referente a acesso às informações e ouvidoria e deve ser implantada em
até 12 meses e  o  planejamento e  execução da fonte 20RG, sobre a  expansão da Rede federal  e
explicou que pela primeira vez temos um corte em cima da fonte 100 da Assistência Estudantil, com
corte  pontual  de  30%  do  capital  e  10%  de  custeio,  o  que  nos  obriga  a  adequações  e  novos
planejamentos. Marcelo agradeceu novamente a presença de todos na primeira reunião do Conselho
Superior a se realizar no auditório da Reitoria, e afirmou que o auditório vai entrar no rodízio das
reuniões.  Item  2.  Verificação  do  quórum  do  Conselho  Superior. Foi  solicitado  ao  secretário
Luciano conferir o quórum. Havendo quórum, foi dado prosseguimento à reunião. 3.  Aprovação da
ata da reunião do dia 27/03/2017. O presidente colocou a ata em apreciação sendo a ata aprovada
sem ressalvas. 4. Homologação da Resolução ad referendum nº 17: retificação de endereços de
cursos.  Marcelo  explicou  que  a  homologação  da  Resolução  ad  referendum  nº  17  trata
especificamente de alteração de endereço dos cursos do Campus Inconfidentes e que a homologação
é uma exigência legal do INEP. O item foi aprovado sem ressalvas. 5. Homologação da Resolução
ad referendum nº 18: alteração PPC curso Tecnologia em Gestão Comercial.  O reitor explicou
que as  alterações  nos  PPCS aconteceram baseadas  na  Resolução  nº044/2016 sobre  exigência  de
avaliação do MEC. O item foi colocado em apreciação e a homologação da Resolução ad referendum
nº 18 foi aprovada sem ressalvas. 6. Homologação das Resoluções ad referendum nº 19, 20, 21, 22,
23 e 24: criação de seis cursos de especialização para o Campus Passos.  Bregagnoli comentou
que, na busca da elaboração de indicadores, o Campus Passos consolidou 05 (cinco) dos 06 (seis)
cursos de especialização, sendo que 01 (um) dos cursos não obteve quantitativo. Marcelo explicou
que são cursos Lato Sensu na modalidade a distância e 1 presencial e comentou que acredita que a
oferta de pós-graduação pelo Instituto Federal Sul de Minas deva ser expandida. O diretor-geral do
Campus Passos, João Paulo, comentou que os cursos de especialização ofertados têm despertado o
interesse de pessoas de outros estados como Pernambuco, Rio de Janeiro e Goiás, o que indica a
qualidade do curso ofertado pelo IFSULDEMINAS. Foi aprovada a homologação das resoluções ad
referendum sem ressalvas.  7. Homologação da Resolução ad referendum nº 25: retificação da
Matriz Curricular do curso Tecnologia em Gestão Ambiental.  Marcelo passou a palavra para o
pró-reitor de Ensino, Carlos Alberto, que explicou que a retificação foi necessária devido a uma soma
errada de carga horária na matriz do curso. O item foi aprovado sem ressalvas. 08. Homologação da
Resolução ad referendum nº 26: aprovação dos nomes para concessão de títulos honoríficos. O
presidente  Marcelo  agradeceu  aos  conselheiros  que  compuseram  a  comissão  avaliadora  para
concessão  de  títulos  honoríficos,  Sissi  (representante  dos  servidores  técnico-administrativos  –
Campus  Inconfidentes),  Luciano  (representante  discente  –  Campus  Inconfidentes)  e  Eugênio
(representante do corpo docente – Campus Muzambinho) e reafirmou a importância de valorizar e
reconhecer o serviço prestado pelos homenageados ao Instituto e a toda comunidade. O presidente
colocou o item para apreciação e observação tendo sido aprovado sem ressalvas. Bregagnoli lembrou
que a concessão de títulos honoríficos acontece anualmente e que, neste ano, concedeu os primeiros
títulos de professor emérito e benemérito do IFSULDEMINAS. Ele comentou que para o próximo
ano existe a possibilidade de conceder também o título honoris causa, que será o primeiro da nossa
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Instituição. Tendo dito isso, ele solicitou que todos reflitam sobre o significado do título  honoris
causa e a quem ele possa ser concedido pelo Instituto para que haja encaminhamento no ano de 2018.
09 Pautas encaminhadas pelo Colégio de Ensino, Pesquisa e Extensão. O reitor passou a palavra
para o Presidente do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão, professor José Luiz, para apresentar
as pautas encaminhadas pelo CEPE. José Luiz comentou que as alterações propostas nos itens de
pautas 09.2 Alteração no PPC do curso Licenciatura em Matemática do Campus Inconfidentes,
09.3 Alteração no PPC do curso de Especialização Latu Sensu em Enfermagem Oncológica do
Campus  Passos,  09.4  Alteração  no  PPC  do  curso  Técnico  em  Meio  Ambiente  do  Campus
Muzambinho  e 09.5 Alteração no PPC do curso Técnico em Segurança do Trabalho EAD do
Campus Machado foram apresentadas  nas  Câmaras  e  no CEPE,  sendo apresentadas  agora  para
aprovação do Conselho. O conselho aprovou os itens sem ressalvas. Sobre o item 09.1 Solicitação de
encerramento do curso Técnico em Informática Subsequente do Campus Poços de Caldas –
revogação da Resolução nº 29/2015 José Luiz explicou que a pauta foi protocolada no CEPE pelo
Campus  Poços  de  Caldas,  e  que  foi  justificada  pelo  coordenador  do  curso  e  arguida  pelos
conselheiros do Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi dada a palavra para o diretor-geral do
Campus Poços de Caldas, Thiago Caproni, que explicou que a solicitação de encerramento ocorre
devido à baixa demanda e alta taxa de evasão dos alunos. Ele disse também que o Campus Poços de
Caldas decidiu fechar o curso subsequente e ofertar o curso Técnico em Sistemas para Internet na
modalidade de Educação a Distância,  por concluir  que estrategicamente é  melhor para atender  a
demanda de Poços de Caldas e da região. Marcelo aproveitou o momento para comentar o tanto que o
IFSULDEMINAS tem evoluído na questão do ensino a distância. Comentou também que o nosso
Instituto  é  um  defensor  no  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional,  Científica e  Tecnológica  (CONIF) para  a  melhoria  da matriz  orçamentária  sobre os
cursos  a  distância  de  0,25  para  0,80  com  esforço  próprio,  não  fomentado,  e  afirmou  que  o
IFSULDEMINAS conseguiu ofertar 16 mil matrículas de esforço próprio nesse um ano de Educação
a Distância. Marcelo elogiou a atuação da Pró-Reitoria de Ensino, Diretoria de Educação a Distância
e a interação com os Campi que, com muito esforço e compromisso, possibilitou a oferta das 16 mil
matrículas de EaD. O diretor do Campus Três Corações, Francisco Vitor, se manifestou sobre o item
09.1 Solicitação de encerramento do curso Técnico em Informática Subsequente do Campus Poços de
Caldas – revogação da Resolução nº 29/2015 questionando se existe a possibilidade do curso não ser
ofertado temporariamente sem que haja a revogação da resolução. Bregagnoli passou a palavra ao
pró-reitor de Ensino para responder ao questionamento. Carlos Alberto explicou que para a não oferta
do curso existem duas possibilidades, sendo a primeira a suspensão da oferta, ou seja, o campus tem a
autonomia de não ofertar o curso por alguns semestres havendo a possibilidade de ofertar novamente
quando houver demanda, uma vez que a resolução não foi revogada. A segunda possibilidade é a
exclusão da resolução e, neste caso, implica que o curso deixa de ser ofertado no campus de forma
definitiva, devendo passar por todo o processo de elaboração de PPC e aprovações caso o campus
tenha  interesse  em  ofertá-lo  novamente.  Carlos  Alberto  explicou  ainda  que,  para  que  ocorra  a
revogação de um curso, é necessário que seja realizado atendimento do último aluno de forma a não
existir nenhuma pendência, feito isso a resolução pode ser revogada. Carlos Alberto comentou ainda
que  a  exclusão  de  um  curso  é  decisão  do  Campus  ofertante  depois  de  analisar  detalhada  e
estrategicamente  a  decisão.  José  Luiz  tomou  a  palavra  e  afirmou  que  o  Coordenador  do  Curso
apresentou no CEPE os motivos da solicitação e justificativa para o encerramento, garantindo não
haver pendências. José Luiz reforçou que esta foi a decisão do Campus com ato do CADEM. Thiago
tomou a palavra e comentou que o curso não estava atendendo a carga horária exigida pelo MEC e
que deveria passar por uma adaptação, porém a proposta hoje é o encerramento do curso. O item de
pauta  foi  posto  para  apreciação  sendo  aprovada  a  revogação  da  resolução  29/2015.  José  Luiz
apresentou também o item 09.6 – Minuta do Regimento Interno da Câmara de Ensino  que foi
aprovado sem ressalvas.  Dando prosseguimento a reunião, o presidente sugeriu que a apresentação
dos itens  10. Retificação de PPC do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartografia  e  11.
Retificação de PPC do curso de Engenharia Agronômica do Campus Inconfidentes  seja  em
bloco, uma vez que ambas tratam de retificação de PCC de cursos do Campus Inconfidentes. Carlos
Alberto explicou que as retificações são referentes a equívocos existentes na matriz dos cursos e
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passou a palavra para o professor Cleber Kouri de Souza para comentar as retificações feitas. Cleber
comentou  que  foram  feitas  mudanças  na  matriz  dos  cursos  que  gerou  divergência  quando  da
elaboração do certificado dos novos concluintes. Devido a isso, foi feita uma nova leitura de toda a
grade curricular do curso realizando um ajuste para solucionar a questão. Carlos Alberto apontou
também que foi feita a correção de um equívoco com a inserção de uma matriz de transmissão que,
como ao  longo do curso  não foi  utilizada,  está  sendo retirada  da  matriz  do  curso.  Finalizada  a
apresentação  dos  itens,  eles  foram  colocados  para  apreciação  e  aprovados  sem  ressalvas.
Prosseguindo a reunião, foi dada a palavra ao pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Flávio
Calheiros, para apresentar o item 12. Solicitação de adiamento da implantação do Plano Diretor
de Obras de Infraestrutura, previsto na Resolução nº079/2015.  Flávio Calheiros comentou que
está previsto na resolução 079/2015 um prazo de 6 meses para a elaboração do documento e mais 365
dias para a implantação do Plano Diretor de Obras de Infraestrutura, porém a PRODI conta com uma
equipe pequena que tem acompanhado as obras de 5 unidades que tiveram que ser priorizadas, não
sendo possível dar andamento à implantação do Plano Diretor de Obras de Infraestrutura, que deve
ser feito com bastante cautela. Portanto, a PRODI solicita a prorrogação do período de 1 (um) ano
para preparação da Minuta do Plano Diretor de Obras de Infraestrutura que deverá ser encaminhado
aos Campi para que se baseiem para o desenvolvimento de seus próprios Planos Diretores. O reitor
colocou  a  solicitação  de  adiamento  para  apreciação  dos  conselheiros.  O  conselheiro  Rubens
(representante  dos  servidores  técnicos  administrativos  –  Campus  Muzambinho)  foi  favorável  ao
adiamento da implantação do Plano Diretor  para que a  PRODI possa dispor  de mais  tempo pra
desenvolver um plano Diretor consciente e sustentável que vem ao encontro das ações do Instituto.
Flávio explicou que a PRODI já deu início à elaboração do Plano, porém é necessário um pouco mais
de  tempo  para  o  desenvolvimento  deste  plano  de  acordo  com  políticas  institucionais  de
sustentabilidade, levando em conta reaproveitamento de água, utilização de usinas fotovoltaicas e
reciclagem. Marcelo comentou que,  na semana passada, estiveram no IFSULDEMINAS 10 (dez)
representantes do Instituto Federal Goiano e que o reitor do IFGoiano, Vicente, ficou impressionado e
comentou que o IFSULDEMINAS está à frente dos demais na questão de planejamento sustentável.
Bregagnoli comentou que as ações de sustentabilidade começaram a se difundir entre outros institutos
da Rede Federal. O conselho aprovou a solicitação de adiamento da implantação do Plano Diretor
previsto na Resolução nº 079/2015. O pró-reitor Flávio deu prosseguimento com a apresentação do
item  13.  Pauta encaminhada pelo  Colegiado de Administração e  Planejamento Institucional
(CAPI) - 13.1 Atualização dos valores da gratificação por encargo de curso e concurso, previsto
na Resolução nº 59/2014. Flávio explicou que os valores de gratificação se baseiam no salário mais
alto do serviço público do executivo e que esse salário sofreu um aumento correspondente a 65%, ou
seja, de R$ 15.138,00 aumentou para R$ 24.993. Ele explicou que uma vez que a gratificação tem um
valor percentual sobre o valor máximo, a proposta é reduzir o percentual dessa gratificação a fim de
evitar um acréscimo nos gastos de mais de 400 mil reais ao ano, o que é uma economia interessante
no atual cenário de crise nacional e que pagar a gratificação por encargo de curso e concurso com
acréscimo de 65% não é viável para o Instituto no momento devido à realidade orçamentária atual.
Bregagnoli comentou que a situação financeira realmente é um fator de limitação e que tem exigido
adequação orçamentária, ele citou como exemplo a questão da mobilidade acadêmica internacional
que precisou reduzir dos 30 alunos originalmente contemplados para 20 estudantes como forma de
adequação na fonte 100. Luciana questionou se a verba arrecadada com as inscrições de vestibular
não é retornada para o pagamento. Bregagnoli respondeu que todo o recurso de vestibular passa pela
fonte 250, porém houve contingenciamento do limite da fonte 250, que esbarra no teto da fonte do
empenho. Flávio afirmou que a proposta não é de redução do valor absoluto da gratificação por
pessoa, que inclusive teve um aumento de 4%, mas sim a redução do percentual sobre o salário-base.
O coordenador de Ingresso, Guilherme Poscidônio, explicou que, ao final de todos os vestibulares, os
valores  arrecadados  e  as  despesas  com  vestibulares  são  encaminhados  ao  Pró-Reitor  de
Administração, que faz um balanço desse valor e avalia se resultou em crédito ou débito para cada
campus. A conselheira Sissi solicitou que seja incluído na minuta a informação de qual é a base para
o cálculo da gratificação, não necessitando colocar o valor em números mas especificar em qual
documento  pode se  buscar  esta  informação.  O conselheiro  Rubens  questionou se  a  demanda  de
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pessoal  para  trabalhar  no  vestibular  está  sendo  atendida.  Guilherme  afirmou  que  a  demanda  é
crescente, fruto também do aumento de oferta de cursos, e que a demanda de pessoas trabalhando no
vestibular tem sido atendida por alguns servidores, funcionários terceirizados e alunos. Guilherme
avaliou como pertinente a observação feita pela Sissi e propôs que seja acrescentada uma observação
na resolução indicando a portaria que trata as alterações futuras. Guilherme explicou que não constam
os  valores  na  planilha  vigente,  apenas  os  percentuais  como  forma  de  não  alterar  a  resolução
anualmente,  porém nada impede de mencionar na observação que os valores serão renovados no
boletim. O conselheiro Eugênio sugeriu, para uma minuta futura, que os diretores dos campi estudem
a possibilidade de emitir convocação para suprir demanda de pessoas nos vestibulares. O presidente
colocou  o  item  13.1  para  aprovação  tendo  obtido  aprovação  dos  conselheiros.  14.  Expediente.
Encerrando as apresentações, Bregagnoli justificou a ausência do Diretor Geral do Campus Machado,
Carlos Henrique Rodrigues Reinato, e de sua substituta, Aline Manke, devido às comemorações de 65
anos do Campus Machado.  O  Presidente Marcelo agradeceu a  presença de todos os  membros e
destacou o trabalho do Conselho Superior e do Instituto como um todo, o que tem resultado em
reconhecimento da sociedade.  O Presidente declarou encerrada a  reunião às  16 horas  e  quarenta
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, seis de julho de 2017. 

Presidente do Conselho Superior

Marcelo Bregagnoli                                  ___________________________________

Representantes Docentes

Luciano Pereira Carvalho                          ___________________________________
Eugênio José Gonçalves                            ___________________________________
Rodrigo Cardoso Soares de Araújo           ___________________________________
Jane Piton Serra Sanches                    ___________________________________
Fábio Caputo Dalpra                                ___________________________________
Fernando Carlos Scheffer Machado          ___________________________________

Representantes do Corpo Discente

Taciane Aline de Bem                               ___________________________________
Guilherme Vilhena Vilasboas                    ___________________________________

Representantes Técnicos Administrativos

Sissi Karoline Bueno da Silva                   ___________________________________
Otávio Soares Paparidi                              ___________________________________
Rubens Marcelo de Castro                        ___________________________________
João Alex de Oliveira                                ___________________________________
Guilherme Poscidônio Vieira Camilo       ___________________________________

Representantes dos Egressos

 Tayrine Parreira Brito                     ___________________________________
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Flávia de Fátima Rabelo                           ___________________________________
Vinícius Puerta Ramos                        ___________________________________

Representantes do Setor Público ou Estatais

José Carlos Costa                            ___________________________________

Representantes Diretores-gerais dos Campi

Miguel Angel Isaac Toledo del Pino         ___________________________________
Luiz Carlos Machado Rodrigues               ___________________________________
João Paulo de Toledo Gomes                    ___________________________________
Thiago Caproni Tavares                            ___________________________________
Marcelo Carvalho Bottazzini                    ___________________________________

                        Francisco Vítor de Paula                           ___________________________________

Representantes do Ministério da Educação

Fábio Pereira Ribeiro                                  __________________________________
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