
ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Aos dezesseis dias de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, por

webconferência, realizou-se a Vigésima 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: Ângela Kwiatkowski, Diretora-Geral do Campus

Coxim; Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, Diretor-Geral do Campus  Dourados; 

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

Júnior, Diretor-Geral do Campus Campo Grande; Hilda Ribeiro Romero, Diretora-

Geral do Campus  Aquidauana; Izidro dos Santos de Lima Junior, Diretor-Geral do

Campus Ponta Porã; Matheus Bornelli de Castro, Diretor-Geral do Campus Naviraí;

Sirley da Silva Rojas Oliveira, Diretora-Geral do Campus Jardim; Walterisio

Goncalves Carneiro Junior, Diretor-Geral do Campus Três Lagoas; Wanderson da

Silva Batista, Diretor-Geral do Campus Corumbá; Claudia Santos Fernandes, Pró-

Reitoria de Ensino; Heberton Luiz Duarte Rodrigues, substituto do Pró-Reitor de

Administração; João Massuda Júnior, Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional, Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, Pró-Reitoria de Extensão

e Danilo Ribeiro de Sá Teles, Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

Graduação. I - Expediente. 1. Abertura. A presidente verificou o quórum

regimental para início da reunião, tendo sido computada a presença de

dezesseis dirigentes, o que permitiu a instalação dos trabalhos. 2. Justificativas

de ausências. Não houve ausências a serem justificadas. 3. Presença dos

convidados. Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira, Diretor de Tecnologia da

Informação (Dirti); Leandro de Souza Lima, Diretor-Executivo da Reitoria (Diret);

Marcio Jose Rodrigues Amorim, Diretor do Centro de Referência em Educacionais

e Educação a Distância (Cread); Paulo Ricardo dos Santos Gomes, Assessor de

Comunicação (Ascom); Pedro Henrique Sant'Ana Rissato; Diretor de Gestão de

Pessoas (Digep), George Felipe Rezendez Tada, Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional. II - Ordem do dia: 1.1 Arranjos produtivos locais - Pró-Reitoria de

Desenvolvimento Institucional. Apresentação: George Felipe Rezendez Tada

(a apresentação foi encaminhada aos presentes). George começou a

apresentação cujo tema é o Mapeamento da estrutura produtiva do Campus

Coxim; falou sobre as finalidades e características dos Institutos Federais; fez uma

breve revisão bibliográfica sobre distritos industriais (Marshall – 1842-1924);

conceito de aglomerações (ou clusters) industriais; Conceito de Arranjo Produtivo

Local e suas características consideradas como: Território; Especialização

produtiva; Aprendizagem e inovação; Cooperação e Atores locais. Apresentou os

objetivos e a estrutura do trabalho; o Perfil da região de abrangência do Campus

Coxim com mapas, gráficos e tabelas. A evolução da estimativa da população dos

municípios da região de abrangência; Proporção população CX por população MS

– 2010 e 2019; Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) 2010; os PIBs das áreas de



abrangência do Campus CX em 2017; Foi feito um levantamento da participação

dos campi na formação do VAB (Valor Adicionado Bruto) na agropecuária, na

indústria e nos serviços de MS; também foram apurados os VAB médios da

agropecuária, da indústria e dos serviços por município da área de abrangência

d o s campi em 2017. Foi feito o mapeamento das produções agropecuárias,

industriais e dos serviços com a participação setorial da área de abrangência do

campus CX e a participação dos municípios na composição do Valor Adicionado

Bruto do campus Coxim em 2017. Mapeamento da produção agrícola, da

produção pecuária (bovino e suíno), da aquicultura, da indústria, e dos serviços.

Finalizou explicando sobre a Metodologia de identificação e mapeamento de

arranjos produtivos locais e dos critérios (utilizados por Suzigan, 2006). 1.2

Definições acerca do orçamento da Instituição. Diego Viveiros compartilhou

uma planilha de projeção de descentralizações do orçamento e informou que foi

publicada uma MP com a alteração do decreto de programação orçamentária e

financeira, retirando o limite de empenho (contingenciamento) no exercício 2020;

informou também que ficou resolvido pela equipe de gestão que dos 60% do

orçamento já aprovado pela LOA, 40% serão encaminhados aos campi para o

cumprimento das despesas até junho (investimento e custeio), os valores de cada

campi serão informados por e-mail. Hilda questionou sobre o auxílio emergencial e

Diego respondeu que o auxílio internet não está incluído na planilha e que será

separado para controle. Elaine sugeriu que após serem levantadas todas as

informações necessárias juntamente com as assistentes sociais sobre a

assistência estudantil, deverá ser feita outra reunião do Codir para a tomada de

decisão sobre os auxílios emergencial/eventual. Diego sugeriu que seja utilizado o

recurso da assistência estudantil para conseguir operacionalizar e fazer os

pagamentos no começo de maio e depois da decisão, o recurso pode ser

reclassificado. Após esclarecimentos sobre auxílio emergencial e auxílio eventual,

Claudia pontuou que o processo do auxílio emergencial já está pronto e a grande

dúvida é sobre qual fonte de recurso deverá ser utilizada. Elaine sugeriu uma

reunião extraordinária para o dia 22 de abril e que a Proen tramite o processo

completo com todas as atas e recomendações para o Codir e que os Dirges

discutam com as assistentes sociais sobre o tema. Elaine colocou em votação.

Aprovado. III - Comunicação dos Membros do Colegiado. Hilda sugeriu que

sejam feitas mais reuniões sistêmicas e que seja levado para o Codir apenas os

processos. Walterisio questionou o prazo de tramitação e enfatizou a urgência do

pagamento aos estudantes. Claudio questionou sobre o Edital de Afastamento

para pós-graduação de técnicos-administrativos. Carlos agradeceu a equipe da

Proad pela assinatura do contrato para construção da área de convivência do

Campus Dourados. Pedro e Taline falaram sobre o Edital de Afastamento para

pós-graduação de técnicos-administrativos, que a quantidade de vagas é de 5% do

número de servidores de cada campi. Diego comunicou sobre a portaria nº 13.623

de 10 de dezembro de 2019 que regulamenta o quantitativo de UASGs numa

tentativa de centralização e deu prazo para a redução de 50% das UASGs, numa

ação coordenada com o Forplan, foi enviado um ofício ao Ministério da Economia

fazendo considerações sobre as características da descentralização existente, no

momento, está aguardando uma resposta. Elaine sugeriu que o Edital de

Afastamento para pós-graduação de técnicos-administrativos seja encaminhado




	Documento assinado eletronicamente por:

