
 

 

                                   

 

 

 

O presidente realizou os seguintes comunicados: a) reunião com os representantes da 
comunidade indígena, em 13 de novembro de 2017, para organização e planejamento do evento: 
Caminhos e Desafios da Gestão Ambiental em Terras Indígenas e para possíveis parcerias na área 
da educação; reuniões com o grupo de trabalho do Pacto “Juntos Por Campo Grande”, na qual 
manifestou o interesse do Instituto em compor esse processo, com a indicação de um 
representante para participar ativamente das reuniões e articulações do Pacto; c) recebeu a visita 
dos representantes do Instituto Federal Goiano para abertura de um polo do Mestrado 
Profissional em Bioenergia e Grãos nos campi do IFMS; reunião com professores da Universidade 
do Estado da Flórida, Estados Unidos da América, para possibilidades de acordo de cooperação 
entre as instituições de ensino; d) reunião na Energisa, para apresentação do IFMS e propor 
possibilidades de parcerias; e) reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), onde foi escolhido como diretor 
administrativo da nova gestão, com duração de um ano, a partir de fevereiro de 2018; f) reunião 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec), onde 
foi exposta pelo pró-reitor de Ensino, Delmir Felipe, as estratégias de permanência e êxito do 
IFMS; g) reunião do diretor do Centro de Educação a Distância (Cread) do IFMS, Ubirajara Garcia, 
com os prefeitos da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul  (Assomasul) para 
apresentação do IFMS e futuras parcerias; h) reunião do Conselho de Reitores das Instituições de 



 

 

                                   

 

 

 

Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (CRIE), na Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), em Dourados-MS, onde foi assinado o Termo de Cooperação entre IFMS e UFMS; i) a 
premiação conquistada pelo Instituto na Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato 
Grosso do Sul (Fetec/MS), vencendo 13 prêmios no total, com destaque para as áreas do 
conhecimento de Ciências Exatas e da Terra e de Ciências da Saúde, as quais conquistaram os 
três primeiros lugares de cada uma delas; j) destinação aos campi até R$300 mil para a 
implantação dos IF Maker, laboratórios de inovação que buscam disseminar e estimular a 
criatividade e a cultura do empreendedorismo divulgação; k) a publicação, por meio dos 
indicadores do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do 
IFMS como a melhor graduação do Estado em instituições que se caracterizam pela 
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão (universidades e institutos federais); l) o 
workshop de pesquisadores da Florida State University (FSU) – Universidade do Estado da Flórida 
(EUA) sobre as diversas possibilidades de utilização da impressoras 3D; m) a parceria com o 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) que liberou R$ 1,2 milhão 
para o projeto coordenado pelo professor Evandro Falleiros, do Campus Dourados, para 
desenvolvimento de dois softwares de uso nacional, sendo um deles o i-Educar, que já existe 
desde 2007, mas que desde então não foi muito atualizado; n) a conquista do IFMS no concurso 
para criação do selo comemorativo dos 10 anos de criação dos Institutos Federais, com a marca 
criada pela Ascom sendo a escolhida pelo Conif; e o) a publicação da Deliberação nº 032/2017, 
com o resultado final da escolha das categorias discente, docente e técnico-administrativa para 
a composição do Conselho Superior para o Biênio 2018/2019, bem como os resultados finais para 
as categorias egresso e sociedade civil. Para o novo Cosup, foi decido pelo pleno que serão 
representantes do Colégio de Dirigentes: primeiro titular a Pró-reitoria de Pesquisa, Inovação e 
Pós-Graduação, com Marco Hiroshi Naka; segundo titular a Direção-geral do Campus Corumbá, 
com Sandro Moura Santos; terceiro titular a Direção-geral do Campus Jardim, com Nilson Oliveira 
da Silva; quarto titular a Direção-geral do Campus Naviraí, com Matheus Bornelli de Castro; 
primeiro suplente a Pró-reitoria de Extensão, com Airton Jose Vinholi Junior; segundo suplente a 
Direção-geral do Campus Campo Grande, com Rosane de Brito Fernandez Garcia; terceiro 
suplente a Direção-geral do Campus Coxim, com Francisco Xavier da Silva; quarto suplente a 
Direção-geral do Campus Ponta Porã, com Marcos Pinheiro Vilhanueva.

Apresentação do Processo n° 23347.015477.2017-21 – Homenagem Póstuma, por Luiz Simão 
Staszczak. O Reitor descreveu a tramitação do processo, oriundo de um questionamento da 
direção-geral do campus Três Lagoas sobre a atribuição do nome de uma servidora falecida à 
biblioteca da unidade. Lembrou que a orientação dada à rede federal quando da criação de 
campus é utilizar o do nome das cidades para identificá-los. Luiz Simão sugeriu, enfim, uma 
homenagem à servidora no ambiente da biblioteca, que não seja nominar o local.  
 
Apresentação do Processo n° 23347.009414.2016-54 – Manual de procedimentos e rotinas de 
conservação e manutenção predial, pela Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (Prodi). 
A apresentação foi realizada pelo servidor da Prodi, Reinaldo Mesquita Cassiano.  



 

 

                                   

 

 

 

Registro de Frequência. Ponto Eletrônico, pela Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep). Claudia 
realizou a leitura da minuta da Manifestação Conjunta sobre as novas orientações em relação ao 
registro de ponto eletrônico pelos docentes, para manifestação do Colegiado 
. 

1. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0103786.00000035/2017-03 - 
Programa Institucional de Ensino, Pesquisa e Inovação (Piepi).  
Relatoria: Matheus Bornelli de Castro 

O relator apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao 

Conselho Superior, desde que atendidas ou justificadas as sugestões constantes no item 4. 

Foi aprovado por unanimidade dos membros o encaminhamento do processo ao Conselho 

Superior. 

 

2. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0103785.00000065/2017-74 -  

Regulamento para Emissão, Registro e Expedição de Certificados e Diplomas do IFMS. 

  Relatoria: Nilson Oliveira da Silva 

O relator apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao 

Conselho Superior, desde que atendidas ou justificadas as sugestões constantes no item 4. 

Após discussões o relato foi aprovado por unanimidade dos membros o encaminhamento do 

processo ao Conselho Superior. 

 

3. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0103786.00000016/2017-77 / 

23347.008638.2017-20 - Requerimento de revisão textual do Regimento Interno da 

Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos 

em Educação (CIS) do IFMS. 

  Relatoria: Claudio Zarate Sanavria 
O relator apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento do 

processo ao Conselho Superior. Tendo em vista que as observações realizadas pelo relator 

foram somente acerca da revisão textual regimento, decidiu-se pela complementação do 

relato na próxima reunião, tomando como base o teor do regimento apresentado. Foi 

aprovado por unanimidade dos membros o encaminhamento do processo ao Conselho 

Superior. 

4. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0105188.00000008/2017-83 -  

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Espanhol 

Primeira Etapa Institucional. 

  Relatoria: Rosane Fernandez  Brito 



 

 

                                   

 

 

 

A relatora apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao 

Conselho Superior, desde que atendidas ou justificadas as sugestões constantes no item 4. 

Foi aprovado por unanimidade dos membros o encaminhamento do processo ao Conselho 

Superior. 

 

5. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0105188.00000094/2017-07 -  

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Espanhol 

Segunda Etapa Institucional. 

  Relatoria: Sandro Moura Santos 

O relator apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao 

Conselho Superior, desde que atendidas ou justificadas as sugestões constantes no item 4. 

Foi aprovado por unanimidade dos membros o encaminhamento do processo ao Conselho 

Superior. 

 

6. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0105188.00000004/2017-22 -  

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Inglês 

Primeira Etapa Institucional. 

  Relatoria: Ápio Carnielo e Silva 

O relator apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao 

Conselho Superior, sem ressalvas. Foi aprovado por unanimidade dos membros o 

encaminhamento do processo ao Conselho Superior. 

 

7. Apresentação, discussão e encaminhamento do Processo n° 0105188.00000005/2017-13 -  

Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Inglês 

Segunda Etapa Institucional. 

  Relatoria: Carlos Vinícius da Silva Figueiredo 

O relator apresentou seu parecer, manifestando-se favorável ao encaminhamento ao 
Conselho Superior, sem ressalvas. Foi aprovado por unanimidade dos membros o 
encaminhamento do processo ao Conselho Superior.

Diego reforçou a importância da regularização dos patrimônios nos campi. Estão completos os 
processos dos campi Coxim, Jardim, Nova Andradina e Ponta Porã, e os demais com pendências 
junto à Proad.  
Claudia informou que existe a possibilidade de desligamento de sete funções gratificadas (FG-2) 
das secretarias das pró-reitorias e diretorias sistêmicas da reitoria para designação de sete 
coordenadores de patrimônio dos campi Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Nova 
Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas; já os campi Dourados, Jardim e Naviraí deverão aguardar 



 

 

                                   

 

 

 

os demais ajustes de funções. Decidiu-se pelos desligamentos das secretarias e designação das 
coordenadorias a partir de 02 de janeiro de 2018, sendo solicitada pela Claudia a comunicação 
pelas chefias imediatas aos servidores que terão as funções desligadas, e que os diretores-gerais 
encaminhem, via pró-reitoria de administração, os nomes dos coordenadores de patrimônio.  
Tania informou que a previsão da entrega dos uniformes é para a primeira quinzena de fevereiro 
de 2018, na reitoria, para posterior envio aos campi.  
Hilda solicitou que a Proen publique uma nota técnica sobre a obrigatoriedade do uso do 
uniforme para 2018.  
Caroline solicitou a participação dos campi nas chamadas públicas da Fundect para seleção de 
projetos de pesquisa e inovação e projetos de iniciação científica júnior; agradeceu as submissões 
de trabalhos para o edital IFMaker 2017, sendo contemplados os campi Aquidauana, Dourados 
e Três Lagoas na linha A, e os campi Aquidauana, Campo Grande, Coxim, Dourados, Jardim, 
Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas na linha B. Ubirajara (Cread) comunicou sobre os cursos 
desenvolvidos e gerenciados pelo setor aos servidores e à comunidade. 


