
 

 
 

SÚMULA 003/2018 
3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS 

 
Data: 26/04/2018  Início: 14h05  Encerramento: 17h25 
Local: Reitoria. Rua Ceará nº 972, Bairro Santa Fé, Campo Grande – MS. 
Videoconferência 
 

Membros do Colégio de Dirigentes 
Reitor Luiz Simão Staszczak 
Pró-Reitor de Administração Diego Henrique Pereira de Viveiros 
Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional Daniela Matté Amaro Passos 
Pró-Reitor de Ensino Delmir da Costa Felipe 
Pró-Reitor de Extensão Airton José Vinholi Júnior 
Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Marco Hiroshi Naka 
Diretor-Geral do Campus Aquidauana Hilda Ribeiro Romero  
Diretor-Geral do Campus Campo Grande  Dejahyr Lopes Junior (substituto) 
Diretor-Geral do Campus Corumbá Sandro Moura Santos 
Diretor-Geral do Campus Coxim Francisco Xavier da Silva 
Diretor-Geral do Campus Dourados Carlos Vinícius da Silva Figueiredo 
Diretor-Geral do Campus Jardim Nilson Oliveira da Silva 
Diretor-Geral do Campus Naviraí Matheus Bornelli de Castro 
Diretor-Geral do Campus Nova Andradina Claudio Zarate Sanavria 
Diretor-Geral do Campus Ponta Porã Marcos Pinheiro Vilhanueva 
Diretor-Geral do Campus Três Lagoas Ápio Carnielo e Silva  

 
Participantes da reunião 

 
Auditor Interno Luís Fernando Davanso Corte 
Assessor de Comunicação Social Vinícius Villas Boas Neto Bazenga Vieira 
Diretor do Centro de Referência de Tecnologias 
Educacionais e Educação a Distância 

Ubirajara Cecílio Garcia 

Diretora Executiva Marcelina Teruko Fujii Maschio 
Diretora de Gestão de Pessoas Cláudia Cazetta Jerônimo Salvatino 
Diretor de Gestão de Tecnologia da Informação William Ricardo Correia Dias 
 

PAUTA DA SESSÃO 
 
Justificativa de Ausências.  
Rosane de Brito Fernández Garcia – Diretora-Geral do Campus Campo Grande. 
 
  
I - Informes da Presidência.  
O Presidente do Colégio de Dirigentes Luiz Simão propôs a retirada do item 2 da pauta de reunião, 
referente apresentação e discussão do Processo n° 0105652.00000003/2017-14 - Regulamento para 
promoção de docentes da carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) à classe 
de titular do IFMS, com relatoria designada ao conselheiro Carlos Vinícius da Silva Figueiredo.  
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O Presidente informou sobre os seguintes temas:  
 
a) recepção aos membros do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso 
do Sul (Crie), em 26 de fevereiro na Reitoria do IFMS;  
b) aula inaugural do Curso Superior de Agronomia, no auditório do Campus Naviraí (NV);  
c) participação de uma ação interinstitucional, em Naviraí, entre os representantes legais da 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS);  
d) cumprimento da agenda anual com o governador do Estado de Mato Grosso do Sul;  
e) reunião com o Crie-MS, onde houve a manifestação de apoio reforçando perante o Governador as 
ações primordiais desenvolvidas pela Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul);  
f) encaminhamento de uma consultora pela Secretaria de Educação Profissional (Setec), para conhecer o 
processo de avaliação do regime didático-pedagógico realizado nos campi do IFMS;  
g) apresentação do Sistema Integrado de Gestão e Sistema de Gestão Integrada (SGI) para equipe do 
IFMS;  
h) apresentação de um projeto pelos membros da Secretaria Nacional de Articulação Social para 
participação do IFMS em Mato Grosso do Sul;  
i) renovação e publicação da cessão de uso da sede provisória do Campus Naviraí junto a Secretaria de 
Estado da Educação de MS, para os próximos dois anos;  
j) ação do Campus Campo Grande juntamente com a Reitoria do IFMS, onde a instituição sediou a 
Cerimônia de premiação dos estudantes, participantes da Olimpíada Brasileira de Física (OBF), 
Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) e Olimpíada Brasileira de Astronomia e 
Astronáutica (OBA) das edições 2017;  
k) convocação de uma reunião específica para o tratamento e ajustes da temática Reitoria Itinerante;  
l) distribuição dos 216 computadores, conforme Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) e o 
do parque de informática de cada unidade administrativa e acadêmica, que devem ser distribuídos 
entre os Campi e a Reitoria; 
m) informação de que, no momento, existem 11 máquinas à disposição, os demais duzentos e cinco 
computadores encontram-se com pendência por parte dos fornecedores;  
n) utilização de uniformes de estudantes e, comunicou que os diretores de ensino e Pró-Reitoria de 
Ensino, estão empenhados na revisão do Regulamento Disciplinar Discente (RDD); 
o) o Diretor-Geral do Campus Nova Andradina, Claudio Zarate Sanavria, tratou das dificuldades de 
instituir comissões disciplinares. O presidente orientou que seja convocada a equipe diretiva de 
coordenação do campus para auxiliar nas ações de encaminhamento necessárias;  
p) instituir governança pública e formas de controle na instituição, enfatizando a Gestão de Tecnologia 
da Informação (TI), Gestão de Pessoas e Gestão de Contratações com destaque para a revisão e (re) 
negociação de contratos. 
 
O Auditor-chefe, Luís Fernando Davanso Corte, apresentou o Relatório individual da autoavaliação do 
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Acórdão 588/2018-TCU-Plenário, baseado nos valores do índice 
integrado de governança e gestão públicas (iGG), índice de governança pública (iGov), índice de 
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capacidade em gestão de pessoas, índice de capacidade em gestão de TI e índice de capacidade em 
gestão de contratos. 
 
II - Ordem do Dia 
 
1. Processo n° 0103788.00000059/2017-75 - Regulamentos de Almoxarifado e Patrimônio. Relatoria: 
Daniela Matté Amaro Passos. Foi pontuado que a revisão do Regulamento do Patrimônio foi realizada 
por uma comissão constituída em 2014. Em apreciação, o substituto da Diretora-Geral do Campus 
Campo Grande, Dejahyr Lopes Junior, apresentou contribuições nos artigos 8°, 14, 19 e 29, do 
Regulamento de Almoxarifado, que foram acatadas. Referente ao Regulamento de Patrimônio foi 
sugerida contribuições nos artigos 49 e 56, também acatadas pelo colegiado.  O Pró-Reitor Marco 
Hiroshi Naka sugeriu modificações nos artigos 37 e 47, §1º, na qual todos de se manifestaram de 
acordo. O presidente sugeriu alterações nos art. 37, §4º, e art. 47. Em votação, todos os presentes 
manifestaram-se favoráveis ao encaminhamento do processo ao Conselho Superior.   
 
2. Processo n° 0105652.00000003/2017-14 - Regulamento para promoção de docentes da carreira de 
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) à classe de titular do IFMS, retirado da pauta 
após aprovação dos membros do Colégio de Dirigentes. 
 
III - Comunicados 
 
a) Matheus Bornelli de Castro, Diretor-Geral do Campus Naviraí, solicitou a liberação das funções 
gratificadas (FG), para setor de almoxarifado, para os Campi novos; 
b) Claudio Zarate Sanavria, Diretor-Geral do Campus Nova Andradina, solicitou um estudo para 
integralização, abordando questões religiosas, especificamente para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 
dos Últimos Dias (mais conhecidos como mórmons); requereu para pauta da próxima Reunião de 
Gestão Sistêmica a atribuição da Engenheira do trabalho no âmbito do IFMS e questionou sobre o 
cancelamento da abertura do Curso de Graduação de Gestão Pública, na modalidade EAD;  
c) Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, Diretor Geral do Campus Dourados, questionou sobre a seleção do 
edital da Propi - Edital 024/2018 - Mestrado em Assessoria da Administração do Instituto Politécnico do 
Porto; 
d) Sandro Moura Santos, Diretor-Geral do Campus Corumbá, perguntou sobre a alimentação escolar; 
e) Hilda Ribeiro Romero, Diretora-Geral do Campus Aquidauana, questionou sobre os procedimentos do 
processo de 30h dos servidores e sugeriu que seja realizado um estudo sistêmico pela instituição; e 
comunicou a queima do equipamento firewall do Campus Aquidauana e sobre a necessidade de uma 
gestão da garantia desses equipamentos; relatou os problemas relacionados a falta de intérpretes Libras 
no campus; 
f) Ápio Carnielo e Silva, Diretor-Geral do Campus Três Lagoas, solicitou que seja providenciado um 
sistema informatizado para fase de apresentação de documentos dos editais, na qual pudessem ser 
anexados os comprovantes, facilitando os trâmites; questionou sobre arquivamento dos documentos 
dos campi e sugeriu um vale-desconto para atender a alimentação dos alunos; questionou sobre a 
automatização do sistema de Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos 
(ENCCEJA); 
g) Cláudia Cazetta Jerônimo Salvatino, Diretora de Gestão de Pessoas, explicou sobre os ajustes do 
planejamento das contratações e que qualquer novo provimento depende da aprovação da Lei 
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Orçamentária Anual (LOA); informou que foram requisitados códigos de nível “E”, que podem ser 
atendidos, e para o nível “C” não haverá mais contrações para auxiliar em administração. Comunicou, 
também, que quanto às especificidades do transporte do Campus Nova Andradina está em estudo uma 
adequação da diária no valor de 20,00, seguindo a instrução da Controladoria-Geral da União (CGU) e 
notificou sobre as falhas e contradições que existem no processo da flexibilização, e esclareceu que 
precisa haver um entendimento, pela CIS, dos Campi; expôs que em visita à CGU foi alertada que a 
flexibilização é legal, porém precisa atender ao requisito referente a necessidade de trabalho 
ininterrupto, atendimento ao público externo e número suficiente de servidor; ainda, informou que 
existem necessidades a serem apresentados como os indicadores de produtividade, mapeamento de 
processos e acompanhamento mensal dessa flexibilização com relatório de avaliação, no máximo anual; 
anunciou que a CIS será convidada para uma reunião sobre as instruções recebidas da CGU na qual será 
realizado um alinhamento entre o regulamento vigente. 
 
IV – Encerramento 
 
A 3ª Reunião do Colégio de Dirigentes encerrou-se às 17h25. 
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