
ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Aos vinte e quatro dias de junho de dois mil e vinte, às quatorze horas e dois

minutos, por webconferência, realizou-se a Vigésima Segunda 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:  Angela Kwiatkowsk,

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 Carneiro Junior, Diretor-Geral do Campus Três Lagoas;

Wanderson da Silva Batista, Diretor-Geral do Campus Corumbá; Cláudia Santos

Fernandes, Pró-Reitora de Ensino; Danilo Ribeiro de Sá Teles, Pró-Reitor de

Pesquisa, Inovação e Pós Graduação; Diego Henrique Pereira de Viveiros, Pró-

Reitor de Administração, João Massuda Júnior, Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional; e Juliana Pereira Sales de Queiroz, substituta Pró-Reitora de

Extensão. I - 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. II - Expediente. 2. Justificativas de ausências: Não

houve. 3. Presença dos Convidados. Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira,

Diretor de Tecnologia da Informação (Dirti); Fabíola da Silva Gerike, substituta da

Diretoria-Executiva 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). Diego Tadeu da Silva

(Prodi), João Lucas da Costa Santos de Almeida – Campus Ponta Porã. Antes dos

informes, a presidente solicitou aos membros permissão a inclusão da

apresentação do João Lucas da Costa Santos de Almeida técnico agrícola do

Campus Ponta Porã e pediu que somente os contrários a esta inclusão se

manifestassem; não houve manifestação. 4 . Informes da presidência: A

presidente falou sobre as Reuniões de Gestão: Variáveis para retorno de

atividades presenciais; reunião com os campi Aquidauana e Jardim - Plano de

Atividade dos Docentes de engenharia vinculados para que os docentes de

engenharia continuem apoiando a Dirin/Prodi; Reunião Processo de compras de

cestas básicas com recurso do PNAE; Aconteceram as Colações de Grau em

Gabinete e parabenizou os campi pela iniciativa; Houve denúncia do

SINASEFE/MS ao MPF e resposta do Ministério Público arquivando o processo;

Teve reunião com a Prodi e os dez campi sobre o panorama da engenharia;

entrega de 1.100 máscaras no Distrito Sanitário Especial Indígena de MS; entrega



de máscaras - Corona Vidas – UFMS/Fiocruz em Dourados; entrega de máscaras

e proteção ao Reitor as UEMS para o curso de medicina; Houve a Capacitação

para os Técnicos e Instrução Cread com vários diretores participando para fazer

essa Instrução coletiva dentro da reunião de gestão; reunião Setec e Conif – Matriz

Orçamentária onde Elaine faz parte da Câmara de Administração; reunião via web

com o senador Nelson Trad Filho para reforçar as demandas na área de esporte

para emendas parlamentares para 2021, visto que a Setec não vai financiar

quadras esportivas; reunião com a prefeitura de Campo Grande – Estudo de

impacto de vizinhança no Campus Campo Grande – Guia de Diretrizes

Urbanísticas (GDU), licença de construção de obras do IFMS, para regularização

das obras essa reunião evoluiu para uma reunião com a Planurb. Foram feitas

Discussões sobre assédio e andamento das atividades não presenciais numa

reunião de Gestão; Foram realizadas 2.085 matrículas nos dez campi nos Cursos

FIC – IFMS para qualificação profissional; Participação em entrevista em canal de

televisão sobre as vagas de cursos FIC; Reunião com o DNIT sobre obras de

infraestrutura dos campi Jardim e Ponta Porã; 10ª Reunião virtual do Conif; Visita

do Superintendente do Patrimônio da União (SPU/MS), Coronel Ribeiro, sobre

regularização de obras e avaliação de imóveis; Tramitação do TED do Campus

Naviraí, assinatura do contrato da obra da quadra poliesportiva do Campus Campo

Grande. II - Ordem do dia. 1. Apresentação do João Lucas da Costa Santos

de Almeida, Técnico Agrícola do Campus Ponta Porã sobre Cooperativa-

Escola dos Estudantes do IFMS. João iniciou sua apresentação definindo a

cooperativa-escola como uma pessoa jurídica implantada dentro de escolas

agrotécnicas ou escolas federais; apresentou um breve histórico e disse que o

principal objetivo é congregar alunos de um determinado estabelecimento de

ensino e educá-los dentro dos princípios cooperativos; os estudantes que

participam desse empreendimento começam a trabalhar já a prática profissional

ainda no ambiente educacional, desenvolvendo o sentido de responsabilidade, de

trabalho em grupo, capacidade de liderança e capacidade de administração de

recursos (próprios ou oriundos de convênios); as cooperativas servem também

para administrar recursos que são difíceis de ser trabalhados na administração

pública; falou sobre o apoio da cooperativa e do Instituto Federal Sul de Minas –

Campus Machado, que juntamente com o Campus Naviraí tiveram uma troca de

informações técnicas, principalmente de como administrar, como gerir, como

implementar; falou sobre os ramos do cooperativismo, e que a cooperativa-escola

se enquadra no ramo agropecuário e que tendem a ser implementadas nos campi

de vocação agrícola por conta dos seus cursos; falou sobre o organograma

estrutural e sobre o fluxo de trabalho, exemplificou Estatutos; falou sobre a

Legislação e as Resoluções. 1.1 Apresentação, discussão e votação. Processo

nº 23347.006275.2020-93 - Regulamento da Cooperativa-Escola no âmbito do

IFMS. Relator: Angela Kwiatkowsk. A relatora apresentou seu parecer, destacou

que a solicitação dos interessados, conforme Memorando 28/2020 - NV-

DIRGE/NV-IFMS/IFMS - Solicitando a inclusão de pauta a Presidente do Colégio de

Dirigentes, com assunto: Inserção de Pauta para Reunião CODIR - Implantação da

Cooperativa Escola nos campi agrícola do IFMS, que destaca que a implantação

de Cooperativas-Escola é uma das marcas históricas e faz da identidade dos

campi agrícolas da Rede Federal de Educação Profissional e sua importância



pedagógica para estudantes e servidores, e, relata o estudo e trabalho preliminar

que está sendo realizado em conjunto nos campi Naviraí, Nova Andradina e Ponta

Porã, e que ainda, solicita a formação de grupo de trabalho neste colegiado

contendo participantes indicados pelos campi e servidores ligados a PROAD,

PROEX e PRODI. Assim, manifesto a importância da formação desse grupo de

estudo/trabalho, com a apresentação do estudo preliminar já realizado entre os

campi Naviraí, Nova Andradina e Ponta Porã neste colegiado, para que a partir

destes encaminhamentos, possa desenvolver documentos próprios com análise e

parecer jurídico. Ressaltou que as minutas do Regulamento da Cooperativas-

Escolas e Estatuto Social da Cooperativa-Escola dos estudantes do IFMS,

anexadas ao processo poderão ser documentos norteadores para o referido grupo

de estudo que possa a vir a formar neste colegiado. De todo o exposto, esta

relatora sugere que o processo baixe em diligência para que tenha maior subsidio

de análise no COSUP, com a formação de grupo de estudo neste colegiado. A

presidente colocou o processo em apreciação. Matheus complementou que a falta

de documentos norteadores próprios deve-se ao fato de se tratar de uma novidade

que ele traz que é a implantação de algo que não existe na instituição, que se

basearam em outros documentos de outras instituições já com algumas alterações

proposta para o IFMS, é um processo multicampi (campi agrícolas) e a noção de

cooperativa-escola e da importância para duas finalidades: a primeira é uma

finalidade pedagógica de instrução dos estudantes no sistema cooperativista e a

segunda é proporcionar possibilidades de conseguir tocar uma fazenda-escola

com essas atribuições, a cooperativa-escola atenderia estas duas demandas de

uma única vez. No ano passado, o Campus Naviraí realizou uma visita ao IF Sul de

Minas, nos campi Inconfidentes, Muzambinho e o Campus Machado é uma

referência na Rede Federal em cooperativa-escola, eles pegaram todos os

Acórdãos do TCU que dizem respeito à cooperativas-escolas, principalmente de

uma cooperativa de Crato – CE que tinha sido avaliado pelo TCU e tinha sido

condenado, assim o Campus Machado fez o inverso, tudo que o TCU condenou,

eles fizeram os regulamentos internos para dar mais segurança jurídica e

processual neste quesito. Matheus explicou o motivo do processo ter sido

encaminhado ao Codir e considerou que não teria a necessidade, neste momento,

do processo baixar em diligência. Danilo disse que, como Inovação, a Propi pode

auxiliar bastante no assunto. Carlos questionou sobre a tramitação do processo e

como a Procuradoria avaliaria um processo com um CNPJ que não é do próprio

IFMS. Elaine falou da importância das cooperativas como um mecanismo para a

distribuição de renda. Izidro e Claudio explicaram que a intenção deste processo é

a união de forças dos três campi, que tem esse eixo para fazer algo mais

institucional, a articulação e os alinhamentos para alcançar a autossuficiência em

vários aspectos, como a alimentação dos estudantes residentes, começar a

produzir e que a própria produção consiga ajudar a se manter, tanto no aspecto

didático como o próprio uso no campus. Houve uma videoconferência com o

pessoal do Sul de Minas com os três campi, relataram experiências, a estrutura,

como era e como ficou, houve mudança de perspectivas também na administração

das cooperativas no decorrer dos anos com base em problemas que ocorreram na

linha histórica das cooperativas nos CEFETs nas Escolas Agrícolas até entrar nos

Institutos. O objetivo é que seja algo forte institucionalmente para não ficarem

ações isoladas nos três campi com diferentes documentos de norteamento das



ações, essa é a principal intenção desse trâmite do processo. Claudia questionou

como seria a integração do estudante na cooperativa. Seria por meio de edital, de

exame de seleção, seria como um estágio? A carga horária seria integrada às

unidades curriculares? Como a cooperativa entraria no PPC de algum curso? João

Lucas respondeu primeiramente ao professor Carlos que havia questionado sobre

a inclusão de documentos não institucionais para apreciação da Procuradora: o

que está sendo proposto não é a avaliação do estatuto social da cooperativa desse

CNPJ que atuará por meio de convênio com a instituição, mas sim regulamento

próprio do Instituto que permite a normatização do funcionamento das

cooperativas dentro do IFMS, depois de normatizado o regulamento, aberto as

cooperativas-escolas vem o Termo de Acordo de Cooperação, isso é o que está

sendo proposto, passível de contribuições das alterações dentro das diferentes

pró-reitorias, com suas especificidades. Em relação aos questionamentos

levantados pela professora Claudia, o estudante é o principal autor desse

processo, ele participa com pró atividade, a única coisa que a lei restringe é a

participação de menores de 18 anos, é uma cooperativa-escola dos estudantes,

todo o corpo administrativo é feito pelos estudantes que irão compor o Conselho

de Administração, o Conselho Fiscal e, na estrutura proposta em seu estatuto, que

faz a junção entre a instituição IFMS – Cooperativa é a criação de comitês

educativos de planejamento que tenha servidores designados pelos diretores

gerais e sempre um servidor coordenador das ações que representam a instituição

perante a cooperativa e faz esse elo de ligação. Os estudantes participarão por

meio de projetos pedagógicos cadastrados nas cooperativa-escola  e devem ter a

participação de um servidor, de um professor coordenador e de estudantes para

ser um projeto válido até mesmo para que este projeto seja gerido pela

cooperativa-escola. Danilo reforçou que a Propi pode auxiliar com o fomento das

Incubadoras e Empresas Júniores. João Massuda e Carlos expressaram suas

preocupações em relação ao processo. Dejahyr perguntou se é possível que

conste no regulamento acordos de cooperação técnica para que outros campi

também possam fazer uso da cooperativa. João Lucas respondeu que no estatuto

das cooperativas conste a área de abrangência do estado do Mato Grosso do Sul,

que pode ser suprido pela regulação dentro do estatuto social. A presidente

solicitou registro acerca de que sejam realizados os encaminhamentos para a

formação do grupo de trabalho e sugeriu que também tenha representante de

outros campi, não somente os agrícolas. O grupo deverá ser formado por

servidores indicados pelos Diretores Gerais dos campi Naviraí, Nova Andradina e

Ponta Porã; um indicado de cada Pró-Reitoria e representantes dos outros campi.

As professoras Angela e Hilda manifestaram a vontade de participar do grupo. A

presidente colocou em votação o pedido de diligência do processo. Aprovado que

o processo baixe em diligência. III - Comunicação dos Membros do Colegiado.

João Massuda e Diego da Prodi explicaram sobre o atraso das ações do PAE-

2020. Claudio e Hilda questionaram algumas questões sobre o PAE. João

Massuda sugeriu que fique agendada uma reunião de Gestão no mês de agosto

para apresentação dos resultados pelos os diretores. Diego disse que a Prodi

pretende dar início ao PAE 2021 em agosto. Fernando anunciou que haverá

algumas mudanças na equipe da gestão, que ele assumirá a Diretoria Executiva

(Diret) e a Vanessa assumirá a Chefia de Gabinete a partir do dia vinte de julho.

Claudia falou do processo das cestas básicas e do retorno do processo do Cosup,



e que estarão sendo feitas as juntadas de documentos dos campi ao processo,

que em breve será encaminhado ao Coepe. Dejahyr informou que será assinado o

contrato para a cobertura da quadra de esportes. Carlos informou que teve reunião

com a equipe da Sanesul e foi iniciado uma tratativa para a possibilidade de um

Termo de Cooperação, que vai desde estágio à projeto de pesquisa, na área de

tecnologia entre outros. Paula agradeceu o envio dos dados pelos diretores em

relação às informações do NDE. Fernando informou que devido aos cem dias

desse isolamento pelo qual estamos passando e será feita uma mensagem em

conjunto com a assessoria de comunicação a toda a comunidade acadêmica, aos

servidores e estudantes, será lançada uma reportagem para tranquilizar as

pessoas, mostrar o trabalho que todas as equipes estão fazendo, em alusão aos

100 dias da suspensão das atividades presenciais. Também disse que está sendo

elaborado um novo fluxo de processos que serão futuramente apresentados.

Pedro informou que no dia trinta, segunda-feira inicia-se o curso de capacitação de

capacitação de gestores. IV – Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às

dezesseis horas e vinte e um minutos, a presidente declarou encerrada a 22ª

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 membros presentes do Colégio de Dirigentes do

IFMS.
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