
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Aos vinte e sete dias de março de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze

minutos, por webconferência, realizou-se a Décima Nona Reunião Ordinária do

Colégio de Dirigentes (Codir) do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), presidida pela Reitora Elaine Borges

Monteiro Cassiano, na presença dos demais membros: Pró-Reitor de

Administração, Diego Henrique Pereira de Viveiros; a Pró-Reitora de Ensino,

Claudia Santos Fernandes; o Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação,

Danilo Ribeiro de Sá Teles; a Pró-Reitora de Extensão, Paula Luciana Bezerra da

Silva Fernandes; o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional, João Massuda

Júnior; a Diretora-Geral do Campus  Aquidauana, Hilda Ribeiro Romero; o Diretor-

Geral do Campus Campo Grande, Dejahyr Lopes Júnior; o Diretor-Geral do

Campus Corumbá, Wanderson da Silva Batista; a Diretora-Geral do Campus

Coxim, Ângela Kwiatkowski; o Diretor-Geral do Campus  Dourados, Carlos Vinícius

da Silva Figueiredo; a Diretora-Geral do Campus Jardim, Sirley da Silva Rojas

Oliveira; o Diretor-Geral do Campus Naviraí, Matheus Bornelli de Castro; o Diretor-

Geral do Campus Nova Andradina, Claudio Zarate Sanavria; o Diretor-Geral do

Campus Ponta Porã, Izidro dos Santos de Lima Junior; o Diretor-Geral do Campus

Três Lagoas, Walterisio Goncalves Carneiro Junior.  Estiveram presentes também,

o Diretor Executivo da Reitoria, Leandro de Souza Lima, o Diretor de Gestão de

Pessoas, Pedro Henrique Sant´Ana Rissato; o Diretor do Centro de Referência em

Tecnologias Educacionais e Educação a Distância,Marcio Jose Rodrigues Amorim;

o Diretor de Tecnologia da Informação, Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira; o

Assessor de Comunicação, Paulo Ricardo dos Santos Gomes. I-Abertura. A

presidente verificou o quórum regimental para início da reunião, tendo sido

computada a presença de quinze dirigentes, o que permitiu a instalação dos

trabalhos. II -Expediente. 2. Justificativas de ausências. Não houve. 3.

Presença do Convidado. George Felipe Rezendez Tada - Pró-Reitoria de

Desenvolvimento Institucional. 4. Informes da Presidência. A presidente solicitou

a inversão da pauta da ordem do dia, devido à urgência da apreciação do

processo do ensino, todos os dirigentes de acordo. II - Ordem do dia. 1.1

Processo nº 23347.005311.2020-00 - Recomendação acerca das atividades de

Ensino do IFMS. Foi realizada apresentação contendo o histórico do processo; o

roteiro da apresentação das informações; o panorama do quantitativo de alunos

que têm ou não têm acesso à internet e computadores ou dispositivos similares;

tabelas com a simulação de custo para adquirir/alugar computadores ou

dispositivos similares por campus; tabelas de custo para prover uma solução para

acesso à internet, com orçamento de duas empresas, Tim e Vivo; tabelas de custo

para acesso à internet pré-paga - Proposta Diretoria de Tecnologia da Informação

(Dirti)/Pró-Reitoria de Ensino (Proen), de bolsa ao estudante; Desafios para



viabilizar/operacionalizar às soluções apresentadas – Pró-Reitoria de

Administração (Proad); Diagnóstico da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação (Propi) - viabilidade de gerenciar os projetos de pesquisa à distância;

Diagnóstico Pró-Reitoria de Extensão (Proex)/ Núcleo de Atendimento às Pessoas

com Necessidades Específicas (Napne) – viabilidade de atendimento aos

estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) à distância;

Recomendação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) - suspensão

do calendário considerando a viabilidade pedagógica de atendimento dos

estudantes à distância; Diagnóstico Diretoria de Gestão de Pessoas (Digep) -

possíveis desdobramentos da recomendação a ser proposta. A presidente abriu

para apreciação e os rigentes apresentaram a defesa de sua posição baseados

nas especificidades de cada campus, ponderaram sobre os dados coletados

através de formulário de pesquisa junto aos estudantes que, apresentaram os

principais obstáculos: dificuldades  de  acesso a computadores ou dispositivos

similares, disponibilização de  internet e a baixa qualidade do serviço na maioria

dos municípios; estudantes  que moram na  zona  rural  e estão  em

vulnerabilidade social e sem internet disponível, mesmo  com  a  possibilidade  da

Instituição  pagar  um auxílio para a compra de pacotes de dados; qualificação de

professores que ainda não têm experiência em EaD; qualidade do processo de

ensino e aprendizagem; qual suporte tecnológico será utilizado para docente e

discente; quais ferramentas poderão ser utilizadas; qual o suporte pedagógico;

como se dará a reposição de dias letivos;. Cláudia solicitou que  os  dirigentes

releiam  o  documento  elaborado  pela Proen com  as orientações para execução

das atividades não presenciais. Foi então debatida a viabilidade de um auxílio aos

estudantes que comprovadamente não possuem acesso à internet fora do IFMS,

durante a suspensão das atividades letivas presenciais. A presidente reforçou que

independente da decisão que será tomada pelo conselho, a reitora e equipe irão

apoiar incondicionalmente e oferecerão o suporte necessário. Em votação: cenário

1 – Suspensão do calendário letivo: Wanderson; Claudio; Walterisio; Diego

Viveiros; contabilizando 4 votos. Cenário 2 – Manutenção do calendário letivo com

atividades não presenciais: Hilda; Dejahyr; Ângela; Carlos; Sirley; Matheus; Izidro;

João Massuda; Danilo; Paula; Claudia, sendo contabilizados 11 votos. Dejahyr

questionou se irão utilizar o recurso da assistência estudantil, se rá causar algum

impacto no que já estava planejado pelas assistentes sociais, se isso

comprometerá alguma ação que já esteja planejada. Elaine respondeu que, a

princípio, provavelmente terão que utilizar a assistência estudantil porque trata de

uma questão emergencial. Diego respondeu que pode sair do custeio do campus.

Elaine afirmou que irá buscar outras fontes para esse momento emergencial. Em

votação: sugestão 1 - Aquisição de pacotes para acesso à internet aos estudantes

que comprovadamente sem acesso à internet: zero votos. Sugestão 2 –

Pagamento de auxílio financeiro aos estudantes que comprovadamente sem

acesso à internet, utilizando recursos da assistência estudantil/custeio: Hilda;

Dejahyr; Ângela; Carlos; Sirley; Matheus; Izidro; Diego; João Massuda; Danilo;

Paula; Claudia, contabilizando 12 votos. Abstenção: Wanderson; Claudio;

Walterisio, 3 votos. Resultado da votação: Pagamento de auxílio financeiro mensal,

no valor de R$ 30,00 aos estudantes que, comprovadamente, não têm acesso à

internet, utilizando recursos da assistência estudantil/custeio durante a suspensão

das atividades letivas presenciais. A presidente solicitou registro em ata que o



rateio será baseado na metodologia da assistência estudantil. A presidente

solicitou prorrogação regimental da reunião, todos os dirigentes de acordo. 1.2

Situação dos jogos. Apresentação: Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes.

Paula comunicou que, após consulta à equipe dos Jogos do Centro-Oeste, foi

informado que os jogos locais não seriam realizados. A organização do Centro-

Oeste enviou comunicado ao Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), que respondeu que os

jogos dos institutos federais (JIF’s) estarão adiados até que os órgãos de saúde

competentes julguem uma forma segura de realizá-los. Em decisão da Proex junto

ao campus Ponta Porã, os jogos não serão realizados este ano. Paula afirmou que

a Proex está se organizando com os professores de Educação Física, mesmo a

distância, buscando meios de fomentar o esporte de uma maneira mais efetiva.

Wanderson sugeriu que a verba direcionada para os jogos seja remanejada para

suprir os custos do auxílio financeiro para os estudantes sem acesso à internet.

Diego informou que o recurso dos jogos não advém apenas da Proex, nos anos

anteriores a Reitoria complementou o valor. A presidente disse que como essa

variável não havia surgido ainda, e como outras variáveis poderão surgir, é

necessário realizar um estudo bem aprofundado dessa possibilidade; e sugeriu

que seja feito um levantamento entre todas as pró-reitorias, diretorias sistêmicas e

d o s campi, dos valores referentes a ações planejadas e não poderão ser

executadas devido à COVID-19. E sugeriu que este estudo seja apresentado na

próxima reunião do Codir. A presidente informou que a apresentação da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento Institucional: Arranjos produtivos locais, será inserida

na pauta da próxima reunião do Colegiado. III - Comunicação dos Membros do

Colegiado. Claudia informou que, dependendo de cada encaminhamento que

será dado pelo Conselho Superior (Cosup), a Proen acionará os Diretores de

Ensino (Direns), os coordenadores de curso e possivelmente também o Coepe. IV

– Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e trinta minutos, a

presidente declarou encerrada a 19ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes,

da qual eu, Izabel Rodrigues, secretária ad hoc deste Conselho, lavrei a presente

ata que vai assinada por mim, pela presidente e pelos demais presentes.
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