
DA ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES

Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e três minutos, o presidente

em exercício do Colégio de Dirigentes, Danilo Ribeiro de Sá Teles, iniciou a 23ª Reunião Ordinária

do Colégio de Dirigentes por videoconferência, na presença dos demais membros: Carlos Vinícius

da Silva Figueiredo, Diretor-Geral do Campus Dourados, Cláudio Zarate Sanavria, Diretor-Geral do

Campus Nova Andradina; Dejahyr Lopes Júnior, Diretor-Geral do Campus Campo Grande; Gleison

Nunes Jardim, Diretor-Geral em exercício do Campus Coxim; Hilda Ribeiro Romero, Diretora-Geral

do Campus Aquidauana; Izidro dos Santos de Lima Júnior, 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; Walterísio Carneiro Junior, Diretor-Geral do Campus Três

Lagoas; Wanderson da Silva Batista, Diretor-Geral do Campus Corumbá; Marta Luzzi, Pró-Reitora

de Ensino em exercício; Diego Henrique Pereira de Viveiros, Pró-Reitor de Administração; João

Massuda Júnior, Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Paula Luciana Bezerra da Silva

Fernandes, Pró-Reitora de Extensão. I - Abertura. O presidente verificou o quórum regimental

para início da reunião, tendo sido computada a presença de dez dirigentes, o que permitiu a

instalação dos trabalhos. Posteriormente verificou-se a presença de mais quatro membros,

contabilizando quatorze membros presentes. II - Expediente. 1. Aprovação das Atas. Aprovação

das atas das reuniões anteriores: 18ª, 19ª, 20ª, 21ª e 22ª Reuniões Ordinárias; 8ª, 9ª, 10ª e 11ª

Reuniões Extraordinárias. Não houve manifestações - Aprovadas 2. Justificativas de ausências:

Elaine Borges Monteiro Cassiano, período de férias; Angela Kwiatkowski, período de férias;

Cláudia Santos Fernandes, período de férias e Pedro Henrique Sant'Ana Rissato, período de

férias. 3. Convidados. Carlitos Fioravante Vieira de Oliveira, Diretor de Tecnologia da Informação

(Dirti); Fernando Silveira Alves, Diretor Executivo da Reitoria (Diret); Márcio José Rodrigues

Amorim, Diretor do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância

(Cread); Paulo Ricardo dos Santos Gomes, Assessor de Comunicação (Ascom); Henrique Ribeiro

Giacon (substituto), Diretor de Gestão de Pessoas (Digep); Robson Lubas Arguelho como ouvinte;

Flávio Amorim Rocha e Priscila Martins Vidor, Assessoria de Relações Internacionais (Asint).  4.

Informes da Presidência. Cobertura das quadras; Participação no Fórum do Conselho de

Administração e Planejamento (Forplan); Reunião com a prefeitura de Três Lagoas para asfalto;

reunião com o Deputado Vander Loubet; Posse de novos servidores; Reunião do Conselho de

Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul - CRIE . II - Ordem do dia. 1.

Apresentação. Tema: Ações e resultados. Setor responsável: Assessoria de Relações

Internacionais (Asint). Flávio agradeceu e iniciou situando a assessoria ligada à Reitoria e os

representantes em cada um dos dez campi. Campus Aquidauana: Danieli Francisquini; Campus

Campo Grande: Isabella Saliba, Fernanda Belarmino e Letícia Cavalcante; Campus Corumbá:

Flávia Renata de Souza; Campus Coxim: Ricardo Porto; Campus Dourados: Cleide Abreu;

Campus Jardim: Erika Fujiwara; Campus Naviraí: Thatiane dos Santos; Campus Nova Andradina:

Marcela dos Santos; Campus Ponta Porã: Helenice Serikako; Campus Três Lagoas: Elisângela

Carvalho. Atividades: Membro atuante no Fórum dos Assessores Internacionais dos Institutos

Federais (Forinter); Prospecção de Acordos Internacionais; Elaboração de minutas e negociações

com Instituições Estrangeiras; Auxílio às Pró-Reitorias em editais de seleção para mobilidade

internacional; Organização de Missão Internacional para prospecção de acordos; Gerenciamento e

organização de aplicação de Certificação Internacional em Inglês – Toeic Bridge, que no momento

esta pausada, uma vez que a aplicação é presencial; Auxílio à Coordenação de Cursos de

Formação Inicial e Continuada (FIC) para editais do Centro de Idiomas do IFMS (Cenid) e o

trabalho de apoio ao estudante; Consulta aos campi de vaga para estudante estrangeiro quando

solicitado por instituição parceira, a partir de um plano de trabalho; Encontro Anual de



representantes da Asint em Campo Grande. Ações desenvolvidas: Acordos e Planos de trabalho

com sete instituições internacionais, e trabalhando para novos acordos em outras instituições

internacionais; Auxílio à Propi em edital para Mestrado Profissional de servidores técnico-

administrativos no Instituto Politécnico do Porto - Portugal; Auxílio à Proex em edital de seleção de

dez estudantes para estágio curricular obrigatório no Instituto Politécnico de Bragança - Portugal,

com resultados positivos; Auxílio à Proex em edital de seleção de estudante para mobilidade

internacional junto ao Rotary Club de Campo Grande; Programa Leitores Franceses junto com o

Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e

Tecnológica (Conif) e Embaixada da França, durante o qual uma leitora francesa desenvolveu um

curso FIC de francês para estudantes e servidores do IFMS, além da oferta do curso na

modalidade Educação a Distância (EaD), com mais de 2.800 inscritos. Os dados de participação

do IFMS foram até março de 2020, devido à pandemia da Covid-19. Ações em desenvolvimento:

Construção da política de internacionalização, fase de discussão com os campi, junto aos

Diretores Gerais; Projeto binacional – Campus Ponta Porã; Projeto de dupla diplomação – Campus

Dourados com as seguintes instituições: University of Illionois; Universidad de Salamanca. Foi

apresentado um vídeo com depoimentos de estudantes e servidores que participaram destas

ações. Flávio encerrou a apresentação relatando que o interesse pode partir do próprio campus, e

há possibilidade de fomento interno para isso acontecer. Priscila relatou as ricas experiências dos

participantes. Carlos, Izidro, Dejahyr e Marta parabenizaram as ações realizadas pela Asint e

também manifestaram experiências motivadoras pessoais e entre alunos do instituto. Cláudio

enfatizou a possibilidade de pesquisas colaborativas com instituições externas, e a discussão de

comissões locais para a internacionalização e a possibilidade de evolução da educação bilíngue.

Wanderson solicitou maior divulgação destas ações, e parabenizou o trabalho realizado. Márcio

parabenizou a equipe. 2. Apresentação, discussão e votação de Regulamento.  2.1 Processo

nº 23347.016572.2018-22 - Atualização do Regulamento da Política da Segurança da

Informação. Relator: Cláudio Zarate Sanavria. O relator fez um breve histórico do processo e

contatou a Dirti e a Diret para inclusão da Ata da primeira reunião que o processo foi incluído na

pauta. Informou que deixou indicado no parecer as alterações de substituição de palavras e

ortografias. O relator manifestou-se favorável à aprovação do encaminhamento do processo ao

COSUP, desde que atendidas ou justificadas as sugestões elencadas no item 4. do Parecer. O

presidente abriu para manifestação do pleno; Hilda questionou sobre a regulamentação do uso de

toda e qualquer tipo de informação registrada, como por exemplo, o registro de imagens geradas

nos campi. Para Cláudio, o exemplo dado é uma demanda da segurança como um todo, é uma

demanda que também deve ser tratada, mas não se encaixa nesse processo. Diego informou que

já foi discutida a implementação de uma política de segurança, considerando essa demanda uma

questão institucional. Dejahyr enfatizou a necessidade de videomonitoramento, mas que há

dificuldade de implantação pela falta desta política, considerando ser uma prioridade. Carlitos

informou que a Dirti está trabalhando neste processo de monitoramento, mas que a ação não faz

parte da tecnologia de informação, e solicitou a ajuda de alguém que possa ter essa experiência.

Carlitos solicitou a necessidade de citar a Instrução Normativa GSI nº 1, de 27 de maio de 2020, e

a revogação das INs anteriores. Cláudio aceitou inserir no relato a atualização da legislação e que,

após o ajuste do proponente, o processo será encaminhado ao Cosup. Matheus descreveu que

diante da restrição orçamentária é importante prever o ajuste no posto de vigilante, e solicitou ao

Carlitos a sugestão de texto para aprovação do pleno do Codir. Carlitos sugeriu que o processo

volte ao proponente para adequação do documento antes da aprovação, uma vez que ela deverá

ser alterada posteriormente. Matheus informou que diante de alterações significativas ela deverá

entrar em diligência. Cláudio sugeriu que entre diligência diante da relevância de alterações

necessárias. Diego sugeriu a criação de uma comissão para viabilizar também a política de

segurança de monitoramento. Fernando informou que pelo não encaminhamento das alterações

do documento pela comissão, o processo deve entrar em diligência. Cláudio sugeriu não votar o

parecer, e sim a diligência do processo. Colocado em votação, a diligência foi aprovada por

unanimidade. Walterísio solicitou uma resposta ao posicionamento do Diego para a formação de

uma comissão para um estudo de política de videomonitoramento. Diego considerou o

envolvimento da Tecnologia da Informação, pois há capacidade de armazenamento das imagens.



Carlos sugeriu a criação desta comissão ou um grupo de trabalho, no pleno. Foi sugerido um

representante por campus e de cada pró-reitoria. Diego entende que no primeiro momento deva

ser criado um grupo mais técnico. Matheus solicitou o encaminhamento dos estudos prévios

realizados pelo Walterísio e Dejahyr, pois ainda não há subsídios do que deve ser analisado e qual

a atuação. Fernando propôs que a Diretoria Executiva da Reitoria (Diret) reúna todos os estudos

de ações anteriores, para apresentação no Codir, e posterior criação do Grupo de Trabalho.

Colocado em votação, a sugestão foi aprovada por unanimidade. 3. Apresentação, discussão e

votação. 3.1 Processo nº 23347.009031.2020-62 - Transmissão das reuniões do Colégio de

Dirigentes (CODIR) do IFMS. Apresentação: Fernando Silveira Alves .  Fernando apresentou o

Memo 17/2020 - DIRET/RT/IFMS enviado à Secretaria do Colégio de Dirigentes, cujo assunto trata

da Transmissão das reuniões do Colégio de Dirigentes (CODIR) do IFMS: 1) Considerando a 23ª

Reunião Extraordinária do Conselho Superior ocorrida em 19/06/2020 e reforçada na 24ª Reunião

Extraordinária do Conselho Superior. 2) Considerando que o Conselheiro Robson Lubas Arguelho,

solicitou que todas as convocações das reuniões do Conselho Superior, Conselho de Ensino,

Pesquisa e Extensão e do Colégio de Dirigentes sejam enviadas a toda a comunidade do IFMS e

que as reuniões sejam transmitidas pela plataforma do Youtube. 3) Considerando que o

Regimento do Colégio de Dirigentes não prevê tal ação, mas prevê em seu Art. 12: As reuniões

serão abertas à comunidade interna do IFMS, a qual participará como ouvinte, devendo requerer

autorização à Presidência, por intermédio da secretaria, com antecedência mínima de 48

(quarenta e oito) horas, via endereço eletrônico do colegiado. 4) Considerando o Art. 21 do

regimento que prevê: Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo próprio colegiado.

5) Solicito que este colegiado avalie se a solicitação do conselheiro Robson Lubas Arguelho se

enquadra no Art. 21, caso seja favorável que deliberem acerca do assunto. O presidente abriu para

manifestação do pleno; Cláudio entendeu que o regimento prevê a participação da comunidade, e

que caberia uma alteração do Regimento que possibilite a transmissão das reuniões. Carlos

também vê a possibilidade de alteração do regimento para a retirada de pedido de autorização à

Presidência. Paulo e Fernando entenderam que o texto foi escrito diferenciando a participação e

ouvinte. Matheus sugeriu uma justificativa para instrução do processo, e a possibilidade de um

parecer da Ascom e Dirti da possibilidade de atendimento e até mesmo da necessidade

institucional de alteração do Art. 12. Izidro não se opôs a transmissão pelo YouTube. Wanderson

questionou sobre a exposição da segurança das informações durante as discussões, como a pauta

de segurança, por exemplo, pois o Art. 12 se refere a comunidade interna. Carlitos sugeriu que

caso seja alterado o artigo deixe como possibilidade de transmissão. Carlos considerou importante

a participação da comunidade, e questionou a operacionalização. Danilo relatou a necessidade de

discussão de interesse público versus interesse institucional e também, como presidente em

exercício, solicitou a prorrogação da reunião por mais 30 minutos. Não houve manifestação

contrária. Hilda considerou a instrução processual e a necessidade de alinhamento da discussão

de segurança, mas que há uma necessidade de revisão aprofundada do Regimento Interno do

Colégio de Dirigentes ao invés de alterar  apenas um artigo. Cláudio entendeu que há uma

necessidade de prever também a restrição na participação presencial e possibilidade de

transmissão. Fernando informou que houve o interesse da gestão na transmissão da reunião, e

entendeu que há a necessidade de entendimento de caso omisso para alteração do regimento.

Izidro considerou que poderia haver a participação a partir da solicitação e da comunicação prévia

das pautas e agenda de reunião. Matheus considerou a possibilidade de disponibilizar o que foi

gravado aos servidores, uma vez que cabe a ele a preservação desta informação e questionou se

é questão de transparência ou qualquer outra justificativa de necessidade de transmissão ao vivo.

Fernando sugeriu votar se é um caso omisso ou não, e se for caso omisso, colocar em votação a

alteração do regulamento. Carlos sugeriu a votação para instrução do processo e posterior

alteração do regimento, e a possibilidade de encaminhamento das informações da

convocação. Fernando informou que são suas solicitações: uma é o envio das informações da

convocação, que é um caso omisso, e o outro é a transmissão ao vivo, com alteração do

regimento. Hilda entendeu que até a alteração do regimento interno é possível votar o

encaminhamento das gravações. Matheus considerou que a disponibilização é uma ação interna

apenas, já que não há na solicitação a real motivação da transmissão ao vivo. O presidente
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