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RESOLUÇÃO Nº 077/2019, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019.

Dispõe sobre a aprovação “ad referendum”
da  indicação  dos  agraciados  pelo
IFSULDEMINAS para  a  Concessão  de
Títulos Honoríficos.

 

O Reitor e Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal
de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do Sul  de  Minas  Gerais,  Professor  Marcelo
Bregagnoli, nomeado pelo Decreto de 23 de julho de 2018, DOU nº 141/2018 –
seção  2,  página  1  e  em conformidade  com a  Lei  11.892/2008,  no  uso  de  suas
atribuições legais e regimentais, RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar a  indicação e  conceder aos indicados os Títulos Honoríficos do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, confor-
me Resolução nº 043/2016.

- Passam a ter o título de Benemérito os senhores:
Carlos Augusto Rodrigues de Melo
Giuvaine Barbosa de Moraes
Guy Junqueira Villela 
José Gerado de Souza Fonseca 

 Roberto Mariano dos Santos
 Rosa Maria Cardoso Beraldo

Waldir Miguel 

-Passam a ter o título de Professor Emérito os senhores:
Professor Gabriel Vilas Boas – in memorian

 Professor Orthon Raimundo Damásio – in memorian
 Professor Paulo Roberto Ceccon
 Professor Luiz Carlos Machado Rodrigues

Professor Rômulo Eduardo Bernardes da Silva
Professor José Rossi - in memorian

mailto:daniela@ifsuldeminas.edu.br


Art. 2º – A documentação do processo de concessão ficará arquivada na Reitoria, junto
ao Gabinete do Reitor. Os agraciados receberão os títulos em sessão solene deste Con-
selho Superior, a realizar-se no dia 18 de dezembro de 2019, no auditório do Campus
Muzambinho.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as dis-
posições em contrário.

Pouso Alegre, 06 de novembro de 2019.

Marcelo Bregagnoli
Presidente do Conselho Superior

IFSULDEMINAS



Indicados para Concessão de Títulos Honoríficos CONSUP dez/2019

Títulos Beneméritos

1- Carlos Augusto Rodrigues de Melo nasceu em Cabo Verde, sul de Minas Gerais, em 1952. Formou-se

em Odontologia na Universidade Federal  de Alfenas (UNIFAL-MG), no ano de 1.974. Com um histórico

familiar atuante na cafeicultura do Sul de Minas, Carlos Augusto se dedica ao sistema cooperativista desde

1.977. No ano de 1.983 passou a integrar o conselho fiscal da Cooperativa Regional de Cafeicultores em

Guaxupé Ltda – Cooxupé. Nos anos subsequentes participou do conselho consultivo e em 2003, passou a

integrar a diretoria executiva da Cooxupé, assumindo a vice-presidência da cooperativa. Em março de 2019

assumiu a tarefa de presidir  a Cooxupé, levando melhorias contínuas aos mais de 15.000 cooperados,

distribuídos nas regiões do Sul de Minas, Cerrado Mineiro e Vale do Rio Pardo. Através da Cooxupé, apoia

diversas ações em parceria com o IFSULDEMINAS, dentre elas, a implementação do centro de validação

técnica  em cafeicultura,  sediado  em Guaxupé  (MG),  sob  a  coordenação  do  IFSULDEMINAS Campus

Muzambinho.

2- Giuvaine Barbosa de Moraes, natural de Lavras (MG), possui graduação em curso de Formação de

Oficiais  -  PMMG  (1996).  Tem  experiência  na  área  de  Ciência  Política,  com  ênfase  em  Instituições

Governamentais  Específicas,  atuando  principalmente  nos  seguintes  temas:  prevenção  contra  incêndio,

combate  a  incêndio  em edificações construídas  em madeira,  Gestão  Estratégicas  e  Políticas  públicas.

Possui o Curso de Bombeiros para Oficias - CBMMG (2001-2202). Tem experiência nas diversas áreas de

socorrimento  (APH,  Salvamento  Terrestre,  Salvamento  em  Altura,  Salvamento  Aquático,  Produtos

Perigosos,  Explosivos).  Em 1993 ingressou no Curso de Formação de Oficiais na Academia da Polícia

Militar de Minas Gerais e em 1996 foi declarado Aspirante a Oficial e em 2018 foi promovido à Coronel BM,

recebendo diversas  medalhas  de mérito  durante  sua  vida  profissional.  Comandou a 3ª  Companhia  de

Polícia Militar Independente – Araxá, o 5º Batalhão de Bombeiros Militar – Uberlândia, a 4ª Companhia

Independente de Bombeiros Militar  – Varginha, o Centro de Operações de Bombeiro Militar,  o Sistema

Integrado de Defesa Social e o Centro de Ensino de Bombeiros – Belo Horizonte, – Belo Horizonte, o 9º

Batalhão de Bombeiros Militar – Varginha e foi Comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros

Militar  –  Poços de Caldas/MG até 2018.  Parceiro  institucional  na abertura  de cursos para o Corpo de

Bombeiros e em ações como auxílio na efetivação dos projetos de prevenção a combate a incêndio e

pânico do IFSULDEMINAS.

3- Guy Junqueira Villela nasceu em 05 de janeiro de 1957 na cidade de Carmo de Minas, Minas Gerais.

Concluiu o curso primário no Grupo Escolar Gabriel Ribeiro na mesma cidade e logo após ter perdido o pai,

ainda menino,  mudou-se para Campanha e depois  para Itajubá onde concluiu seus estudos.  Em 1981

formou-se Engenheiro  Civil  e retornou para sua terra natal.  Exerceu sua profissão durante anos numa

construtora da família  onde  participou  da construção  de várias  obras  para  o  Estado  de Minas Gerais,

loteamentos, prédios de apartamentos entre outras. Com o intuito de ver progredir a terra onde nasceu e

criou seus filhos se candidatou e foi eleito Prefeito Municipal para a Administração 2013/2016. Sendo a

educação uma das prioridades desse governo,  não foram poupados esforços para a vinda do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia para Carmo de Minas, fato esse que considera o maior legado



dessa Administração para o município. Dentre algumas homenagens e reconhecimentos pelo trabalho à

frente do município foi condecorado com a “Comenda Ambiental Estância Hidromineral de São Lourenço” e

na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recebeu a “Ordem do Mérito Legislativo do Estado de Minas

Gerais”, títulos que muito o honraram."

4- José Gerado de Souza Fonseca, natural de Pernambuco da cidade Triunfo. Engenheiro Mecânico e

Químico  Industrial.  Começou  na  Mangels  1970  em  São  Paulo  e  transferido  para  a  unidade  de  Três

Corações  em 1974,  por  ocasião  da  implantação  da  unidade.  Participou  como  instrutor  de  25  cursos

profissionalizante para a empresa, após sua aposentadoria contribuiu como assessor industrial da Mangels.

Foi professor do Curso Técnico em Mecânica no IFSULDEMINAS entre os anos de 2012 e 2014. Prestou

importante apoio nas articulações para que se efetivasse o complexo do Atalaia, importante estrutura do

IFSULDEMINAS Campus Avançado Três Corações.

5- Roberto Mariano dos Santos, nascido em Inconfidentes/MG é filho do casal Benedito Mariano dos

Santos e Maria Luiza dos Santos. Casado com Zilda Martinelli e pai de Aline Martinelli dos Santos, de dez

anos.  Formou-se  como Técnico  em Piano  pelo  Conservatório  de  música  Pouso  Alegre.  Graduado em

música  pela  Unincor-Três  Corações,  Pós-graduado  pela  Unincor.  Especialista  em  Música  Brasileira;

Regente  e  professor  do  projeto  de  ensino  musical  da  Guarda  Mirim de  Inconfidentes  "  Mário  Alfredo

Teodoro"; Pianista e arranjador da orquestra ReZ Eventos desde 1999; Aluno em improvisação e jazz com

Diego Nogueira - 2007- 2010. É ex-aluno da EAFI e tem se dedicado desde 2016 a levar a cultura por meio

da música na região do sul  de Minas,  regendo desde então o coral  EnCanto,  projeto  de extensão do

IFSULDEMINAS campus Inconfidentes. O coral é formado por professores, alunos e comunidade em geral,

tendo como premissa básica criar  uma audição crítica das relações ouvinte,  intérprete e compositor.  O

orgulho do maestro em levar o nome da instituição e a importância da participação de docentes, discentes e

membros da comunidade no projeto é nítida em todas as apresentações. Além do projeto que atua como

bolsista,  Roberto  iniciou  em  2019  um  trabalho  voluntário  em  outro  projeto  de  música  do  Campus

Inconfidentes, atuando em outras vertentes musicais. No Coral EnCanto apresentou uma série de metas

que em primeiro momento se tratava de fazer o aprendizado na audição e nos conceitos básicos da música.

O repertório apresentado sempre privilegiou música brasileira e música de concerto, dos maiores da música

deste gênero. O Coral EnCanto se apresentou em todo sul de Minas como Poços de Caldas, Santa Rita do

Sapucaí, Pouso Alegre, Ouro Fino, Machado, Bueno Brandão, no Campus de Inconfidentes e na capital

mineira também, durante as comemorações dos 100 anos da Instituição.  O conhecimento musical  e a

sensibilidade do Maestro Roberto Mariano dos Santos, faz com que ele atue além da marcação precisa do

compasso,  aliando  a  prática  musical  a  qualidades  de  comando.  Assim,  a  atuação  do  maestro  tem

contribuído para trazer qualidade de vida e desenvolvimento cultural e artístico para os projetos musicais do

Setor de Cultura e Arte / Casa das Artes do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes.

6- Rosa Maria Cardoso Beraldo, nasceu em Passos em 30 de agosto de 1964. Formada em Ciências e,

posteriormente, Matemática. Em 2000 cursou Pós-graduação em Metodologia do Ensino da Matemática em

Batatais nas Faculdades Claretianas. Em 2005 retornou à Batatais e cursou Supervisão e Administração

Escolar. Participou de diversos cursos de capacitação em Passos e, principalmente, em Belo Horizonte

onde nas férias procurava reciclar e atualizar seus conhecimentos. Iniciou na Educação na Rede Municipal



em fevereiro de 1996, na Escola Municipal Jalile Barbosa Calixto. Em Julho de 1996 foi nomeada na Escola

Municipal  Ananias  Emerenciano  Campos.  Em 1998  com a  municipalização  da  Escola  Estadual  Jaime

Gomes, assumiu a direção da escola e esta passou a se chamar Escola Municipal Profª Amélia Jabace e

ficou na direção até dezembro de 2004. Em 2005 transferiu-se para a Escola Municipal Profª Francina de

Andrade, como professora regente, atuando até a presente data. Em 2006 começa a atuar no Estado na

Escola Estadual Nazle Jabur, como supervisora pedagógica, ficando até 2008, escola esta que tem um

carinho  especial.  Em 2009 afastou-se  do  estado  porque  foi  convidada pelo  saudoso  prefeito  Dr.  José

Hernani Silveira para assumir a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, ficando até

2012, período da sua gestão, quando participou atuante na implementação do IFSULDEMINAS – campus

Passos. Em 2013 retorna para a Escola Municipal Francina de Andrade como professora regente e para a

Escola  Estadual  Nazle  Jabur  como  supervisora  pedagógica.  Em abril  de  2015 assume pelo  estado  a

Coordenação  da  Educação  Integral  no  CAPP  em  parceria  com  a  Escola  Estadual  Neca  Quirino,

permanecendo até dezembro de 2016. Em 2017 até julho de 2018, atua no CAPP com uma extensão de

carga horária pelo município. Em 22 de outubro de 2018 retorna para a Escola Estadual Nazle Jabur como

professora de Matemática. Guarda com muito carinho os prêmios que recebeu pelos inúmeros trabalhos

prestados à educação. 2004 – Prêmio Jornal Gente por Competência; 2011 - Ordem do Mérito Legislativo

Municipal através do Vereador Jeferson Rodrigues; 2013 - Mulheres Mais.

7- Waldir Miguel é natural de Serrania, mudou-se para Poços de Caldas junto com o irmão Waldemar. Lá

colocaram em prática a vocação empreendedora junto com o irmão Walter, que já residia na cidade. Eles

inauguraram, na nova cidade, uma loja de tecidos, que vendia os artigos produzidos na tecelagem do pai,

em Serrania. A força do trabalho trouxe o sucesso empresarial e outras três lojas foram abertas. De olho na

diversificação dos negócios, em 1970, os irmãos arrendaram o Hotel D´Oeste, na Praça Pedro Sanches,

importante ponto turístico da cidade. Era o início do grupo de hotelaria, totalmente brasileiro, mais robusto

do País.Com a experiência bem-sucedida, o próximo passo foi a compra do Hotel Lealdade, em 1973, que

anos mais tarde, deu espaço ao Hotel Nacional Inn, até hoje em funcionamento. A primeira aquisição fora de

Poços foi em Ribeirão Preto, onde estão cinco hotéis Nacional Inn. E depois vieram muitas mais unidades.

Hoje, são mais de 50 hotéis em 23 destinos de sete estados brasileiros. Apesar do crescimento, a empresa

continua sendo familiar. Ajudou na execução dos eventos institucionais do IFSULDEMINAS, IESO 2015,

Fórum Mineiro 2016, JIF Nacional  em 2017 na cidade Poços de Caldas e permanece como constante

apoiador da instituição.

Professores eméritos

1- Professor Gabriel Vilas Boas – in memorian

Ingressou na instituição em 15/06/1962. Nasceu na cidade de Itumirim (MG), em 15 de novembro de 1939 e

veio para Inconfidentes no ano de 1952, para estudar Iniciação Agrícola na Escola Agrícola “Visconde de

Mauá” carinhosamente conhecido, à época, como Bié. Iniciou suas atividades profissionais como técnico

administrativo  na  secretaria  escolar  da  instituição.  Em 1978,  enquadrado  definitivamente  no  cargo  de

Professor na Categoria de Professor de Ensino de 1o e 2o Graus, do Quadro Permanente da COAGRI. Em

1979, designado para a função de Diretor da Divisão de Atividades Auxiliares da Escola Agrotécnica Federal



de Inconfidentes-MG; Foi  alçado a Diretor-Geral  da então Escola  Agrotécnica Federal  de Inconfidentes

(EAFI) em 1988, ocupando a gestão até 2002. Incentivador do esporte, criou o time de futebol da EAF

Inconfidentes, time esse que era famoso na região quase imbatível, à época, sob seu comando. Fundador

da  fanfarra  do  Campus,  hoje  "  Fanfarra  Gabriel  Vilas  Boas".Desenvolveu  o  sistema  Escola-Fazenda,

destacando-se a implantação da Cooperativa-Escola como elo entre a Escola e o Mercado Consumidor,

consolidando a filosofia do “Aprender a fazer e fazer para aprender”. Isso proporcionou a integração de três

mecanismos fundamentais: Sala de aula, Unidades Educativas de Produção (UEPs) e Cooperativa-Escola.

Os anos em que Gabriel Vilas Boas foi diretor-geral foram marcados pela criação dos cursos Técnicos em

Informática, Agrimensura, Alimentos e Zootecnia. Aposentou-se em 13/10/1998 e faleceu este ano, no dia

17 de outubro.

2- Professor Orthon Raimundo Damásio – in memorian

Ingresso na instituição em 01/02/1980. Natural de Itajubá, formando em Educação Física, era 6º DAN de

judô,  arte  marcial  que  lecionou  no  Campus Inconfidentes  por  mais  de  25  anos tendo  formado muitos

judocas e colaborado na formação de centenas de jovens. Em 1992, Designado para a função de Chefe do

Setor de Esportes e Lazer, permaneceu até 2007. Em 2007 nomeado para o cargo de Coordenador Geral

de Assistência ao Educando. Conhecido como o SENSEI Damásio, iniciou o Judô em Inconfidentes e Ouro

Fino, colocando em destaque junto ao Judô a EAFI - Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes-MG. O

Judô em Inconfidentes e Ouro Fino formou uma das equipes mais fortes do Sul de Minas, e onde nasceu a

Liga Sul Mineira de Judô. O Mestre Sensei Damásio espalhou discípulos pelo Brasil, já que a EAFI recebia

alunos de todas as partes do território nacional. Sensei Damásio tinha o Lema: "Caminhar Suave". Inseriu

não só os alunos da EAF Inconfidentes mas os jovens de toda cidade de Inconfidentes e toda região no

Judô, ensinando disciplina, respeito e espírito de luta. Também foi chefe do setor de esportes, lazer e artes

do IFSULDEMINAS campus Inconfidentes. Aposentou-se em 11/02/2009 e faleceu no dia 07 de outubro

deste ano.

3- Professor Paulo Roberto Ceccon

Ingresso na instituição em 16/03/1983. Possui graduação em Formação de Professores de Ensino 2° Grau

pela  Escola  Superior  de  Agricultura  de  Lavras  (1985),  Especialização  em  Defesa  Fitossanitária  pela

Universidade  Federal  de  Viçosa  (1986),  Especialização  em  Formação  de  Professores  para  o  Ensino

Superior (2014-2015) e Mestrado em Educação (2017), sendo Membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas

em  Ética, Política e História da Educação Brasileira- NEPHEB/CNPq. Foi Chefe da Divisão de Serviços de

Educação e Produção, Chefe do Departamento de Educação Produção e Extensão, Coordenação Geral de

Produção e Pesquisa e Diretor-Geral da então Escola Agrotécnica Federal de Inconfidentes (EAFI) e de

2007 a 2010, quando a instituição já se denominava IFSULDEMINAS Campus Inconfidentes. Foi Diretor de

Desenvolvimento Institucional do IFSULDEMINAS (Reitoria) de 2010 a 2018 e Reitor Interino nos anos de

2017 e 2018. Autor do Livro: IFSULDEMINAS, 10 ANOS DE HISTÓRIA. Aposentou-se em 30/01/2019.

4- Professor Luiz Carlos Machado Rodrigues

Ingressou na instituição em 01/01/1986. Nascido na cidade de Capela Nova-MG, no ano de 1955. Tornou-se

Técnico Agrícola  pelo  Colégio  Agrícola  Diaulas Abreu na cidade de Barbacena –MG no ano de 1974.

Formou-se em Engenharia Agronômica pela Escola Superior de Agricultura de Lavras no ano de 1980, em



1984 concluiu a Pós-Graduação sobre Defensivos Agricolas pela ESALQ, pela Universidade Federal de

Lavras  concluiu  em  1986  a  Graduação  em  Licenciatura  Plena  e  em  1988  se  torna  Especialista  em

Sementes, já em 1989 pelo Ministério da Educação torna-se Especialista em

Administração  Pública.  Deu início  a  sua  trajetória  no  serviço  publico  como professor  no  Ministério  da

Educação, onde ficou de 1982 a 1987. Nesta época foi membro da comissão responsável pela Instrução

Normativa sobre o funcionamento das Cooperativas-Escolas ligadas aos estabelecimentos de ensino da

COAGRI. No ano de 1987 veio transferido para a Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho – EAFMuz,

onde, além da atividade docente, desempenhou várias funções em diversos setores de nossa escola, sendo

eles: De 1987 a 1991 – Coordenador do Setor Agricultura III; de 1992 a 1994, Coordenador do Setor de

Alimentação e Nutrição; de 1994 a 1996, Coordenador de Relações Empresariais e também Substituto do

Diretor do Departamento de Pedagogia e Apoio Didático; de 1996 a 1998, Diretor do Departamento de

Pedagogia  e  Apoio  Didático;  em 1998,  Coordenador  Geral  de  Ensino;  de  1998 a  2001,  Coordenador

Agroindústria; de 2002 a 2009, Diretor do Departamento de Desenvolvimento Educacional, sendo também

substituto do Diretor Geral;  de 2009 a 2010, Diretor-Geral  Pró Tempore do IFSULDEMINAS – Campus

Muzambinho  e  de  2010  a  2018,  esteve  a  frente  de  nossa  escola  como  Diretor-Geral  do  Campus

Muzambinho. Foi também um dos idealizadores da criação da Fundação de Apoio a Educação Tecnológica

(FAET), criada no ano de 2003. Esteve a frente desta como diretor-presidente de sua criação até o ano de

2009.  E  ainda  membro  do  Conselho  Superior  do  IFSULDEMINAS de  2009 a  2018.  Aposentou-se  em

18/02/2019 e atualmente é Assessor Parlamentar.

5- Professor Rômulo Eduardo Bernardes da Silva

Ingressou  na  instituição  em 11/11/1983.  Nasceu  na  cidade  de  Muzambinho,  no  ano  de  1960.  Possui

Graduação em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho (1981) e Pós-

Graduação em Ginástica em Aparelhos na Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo - USP

(1982) e em Ciência do Movimento pela Escola Superior de Educação Física de Muzambinho (1983). Sua

vida profissional, não se reteve apenas a docência aos alunos nos diversos cursos técnicos oferecidos por

nossa escola. Rômulo foi ainda, Substituto do Coordenador do Internato – Seção de Acompanhamento ao

Educando (1990), Chefe da Seção de Acompanhamento ao Educando (1991/1992);  Chefe do Setor de

Esportes e Lazer (1992/1998) e (1998/2002); Substituto do Diretor do Departamento de Atendimento ao

Educando  (1993);  Substituto  do  Chefe  de  Gabinete  (1995);  Diretor-Geral  da  EAFMUZ  (2002/2006)  e

(2006/2009), Reitor Pró Tempore do IFSULDEMINAS (2009/2010); Diretor-Geral Pró-Tempore do Campus

Avançado Poços de  Caldas  (2010);  Diretor  de Esporte  e  Lazer  do  Campus Muzambinho  (2010/2011).

Rômulo, contribuiu para criação do IFSULDEMINAS articulando a época, junto aos diretores das outras

duas Escolas Agrotécnicas Federais da região, Inconfidentes e Machado. Foram a Brasília e convenceram o

ministro, da necessidade de um Instituto, que atendesse os anseios e necessidades da região do Sul de

Minas Gerais. Aposentou-se em 28/11/2018.

6- Professor José Rossi - in memorian

Ingressou na instituição em 28/08/1961. José Rossi, nasceu na cidade de Guaxupé-MG, no ano de 1938.

Foi  aluno  da  primeira  turma  de  Técnicos  Agrícolas  da  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Muzambinho  –

EAFMuz,  onde  permaneceu  de  1953  a  1958.  Na  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Barbacena  cursou

Horticultura entre os anos de 1959 e 1960. Fez ainda Curso de Didática do Ensino Agricola, Curso de



Técnicas  Agrícolas  Vocacionais,  Curso  de  Escola  Fazenda,  Curso  de  Avaliação  de  Aprendizagem.  Na

FAFIG de Guaxupé cursou Pedagogia, pela Faculdade de Filosofia de Machado, se tornou especialista em

Metodologia do Ensino e no Ministério do Exército, fez estágio no Centro de Estudos de Pessoal. Ingressou

na  Escola  Agrotécnica  Federal  de  Muzambinho  no  ano  de  1961,  inicialmente  como professor  horista,

passando para o cargo de professor estável no ano de 1962. No ano de 1966 foi designado Substituto

Automático do Diretor. Em abril de 1967 foi designado Diretor do Colégio Agrícola, onde permaneceu ate

julho de 1988. Voltou a direção em maio de 1990, para um mandato de 4 anos. Apesar de ter se aposentado

em novembro de 1991, concluiu seu mandato até o final, encerrando seu legado em maio de 1994. Foi

ainda designado Executor do Plano de Trabalho para Implantação do Sistema de Escola Fazenda no ano de

1971. Aposentou-se em 31/10/1991. Faleceu em 02 de dezembro de 2013.


