
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLÉGIO DE
DIRIGENTES

Aos vinte e quatro dias de janeiro de dois mil e vinte, às nove horas e quinze

minutos, por videoconferência nos Campi e Reitoria do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), realizou-se a

quinta Reunião Extraordinária do Colégio de Dirigentes (Codir), presidida pelo

Reitor em Exercício, Fernando Silveira Alves, na presença dos demais

membros: Substituto do Pró-Reitor de Administração, Alfredo Gonçalves Beda; o

Pró-Reitor de Administração Diego Henrique Pereira de Viveiros, que mesmo em

férias, teve permissão para estar presente nesta reunião; a Pró-Reitora de

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

Graduação, Berinaldo Bueno; a Pró-Reitora de Extensão, Paula Luciana Bezerra

da Silva Fernandes; a substituta da Diretora-Geral do Campus  Aquidauana,

Alessandra de Melo Lima Marques; o Diretor-Geral do Campus Campo Grande,

Dejahyr Lopes Junior; o Diretor-Geral do Campus Corumbá, Wanderson da Silva

Batista; a Diretora-Geral do Campus Coxim, Ângela Kwiatkowski; o substituto do

Diretor-Geral do Campus  Dourados, Danilo Sanches Dantas; 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 substituto do Diretor-Geral do Campus Três Lagoas,

Douglas Francisquini Toledo. Estiveram presentes também, a Diretoria

Executiva de Desenvolvimento Institucional, Juliana Danielly de Rezende Miguel,

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 substituto do Assessor de Comunicação, Ricardo Rojas Martines; as

Assistentes Sociais:  Adriana Estabile Naressi; Ariana Trajano de Oliveira;

Camila Guilherme de Moura Eduardo; Carolina Maria Paixão Araujo; Debora

Rogria Neres de Souza Garcia; Maria do Socorro Carvalho da Costa; Nathalia

Lima Fernandes; Priscila Borges Herradon Kuroishi e Roberta de Almeida

Sorano Tropaldi. I - Expediente. 1. Abertura. O presidente em exercício

verificou o quórum regimental para início da reunião, tendo sido computada a

presença de 15 (quinze) membros, o que permitiu a instalação dos trabalhos. 2.
Justificativas de ausências: Foi justificada a ausência do Pró-Reitor de

Desenvolvimento Institucional, Clovis Gomes Ferreira, que estava em reunião

externa. 3. Tomada de assinaturas na lista de presença: Os participantes



desta reunião assinaram a lista de presença. 4. Informes da Presidência: O

Presidente em exercício iniciou a reunião informando que foi solicitada a

participação das Assistentes Sociais do IFMS nesta reunião, e o pedido foi

deferido pela Reitora e, por esse motivo, as assistentes sociais foram

convidadas a participar e contribuir com as discussões. II - Ordem do dia: Item
1.1 Processo 23347.001015.2020-21 - Revisão da proposta de divisão do
recurso da Assistência Estudantil do IFMS 2020. Proponente: Pró-Reitoria de

Ensino – O Reitor em exercício, Fernando Alves, contextualiza a inserção deste

Processo em pauta. Informa que na 17ª Reunião Ordinária do Codir, ocorrida em

11 de dezembro de 2019, o Processo 23347.023040.2019-22 – “Proposta de

divisão de recursos da assistência estudantil para 2020” foi apreciado e uma

metodologia de divisão dos recursos foi aprovada (40% do orçamento destinado

a um único edital para que todos os estudantes do IFMS participem, gerando um

ranking a nível estadual, e os outros 60% a ser distribuído aos campi, de acordo

com a metodologia de composição e cálculos da Matriz Orçamentária de

Custeio e Investimento para as Instituições Federais da Rede de Ensino

Profissional e Tecnológico (Matriz Conif)). Na ocasião, os cálculos foram feitos

com base no orçamento estimado, de aproximadamente R$5.000.000,00 (cinco

milhões de reais), porém, de acordo com a publicação Lei Orçamentária Anual

(LOA) para 2020, o orçamento destinado a Assistência estudantil foi reduzido, se

comparado ao ano anterior, e estão previstos cerca de R$4.900.000,00 (quatro

milhões e novecentos reais), sendo que a garantia é de R$3.000.000,00 (três

milhões de reais), aproximadamente. O valor remanescente, de cerca de

R$1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), dependem de aprovação

legislativa. Desta maneira, os recursos deverão ser redistribuídos. O Fernando

expõe que um novo processo foi criado pelas Assistentes Sociais, para que se

possa discutir melhor a metodologia de divisão de recursos para os estudantes.

Foi elaborado o ‘Relatório do Grupo de Trabalho de Elaboração de Metodologia

para Seleção de Estudantes e Otimização de Recursos da Assistência

Estudantil do IFMS’, que também está inserido neste processo em apreciação.

Esse relatório foi apresentado primeiramente à Pró-Reitoria de Ensino para então

submissão a este colegiado. Dentre os apontamentos, foi proposta a revisão e

melhoria da metodologia de distribuição dos recursos da assistência estudantil

para 2020, considerando a definição da Política de Assistência Estudantil do

IFMS, em que a fração dos recursos destinada a cada uma das dimensões será

estabelecida pelo Codir anualmente, tendo como referência o mínimo de 75%

para a dimensão socioeconômica; considerando que o atendimento dos objetivos

do Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) pelo IFMS; considerando

que dos 60% dos recursos distribuídos entre os campi ainda deverá ser

reservado o quantitativo necessário para o fornecimento de merenda escolar;

considerando a ausência de sistemas informatizados para a elaboração e

classificação geral dos estudantes dos dez campi, em listagem única para a

concessão do auxílio permanência; considerando a imprevisibilidade do

quantitativo de auxílios permanências, por meio de listagem geral, que será



destinado a cada campus; considerando que tal modificação no processo

seletivo dos auxílios, sem estudos prévios, terá impacto direto na concessão aos

estudantes, já acompanhados pelo serviço social e público prioritário da

Assistência Estudantil; considerando o Relatório do Grupo de Trabalho de

Elaboração de Metodologia para Seleção de Estudantes e Otimização de

Recursos da Assistência Estudantil do IFMS - 2018, composto pelas

profissionais de Serviço Social da Instituição; considerando a importância dos

gestores levarem em conta o posicionamento do grupo de Assistentes Sociais

no âmbito dos processos decisórios e de gestão da assistência estudantil, tendo

em vista a formação técnica destes profissionais e o projeto ético-político do

Serviço Social; considerando que o  grupo, após pesquisas, análises e

discussões, recomendou ao Codir, em relatório final, que seja instituído como

diretriz institucional a aplicação da Matriz Conif para distribuição de recurso entre

o s campi, visto que o orçamento consiste em um modelo matemático, que

considera em sua construção indicadores altamente relevantes, no que diz

respeito aos aspectos sociais, além do que, permite aos campi maior autonomia

do poder decisão da aplicação dos auxílios da assistência estudantil, ajustando

às especificidades inerentes aos dez campi. Ao final da explanação, o Diretor-

Geral do Campus Campo Grande, Dejahyr Lopes, sugeriu que algumas

Assistentes Sociais façam visitas técnicas a outros IF´s que possuem políticas

de distribuição da Assistência Estudantil mais exequíveis para a realidade no

IFMS. O Prof. Matheus lembra que, no passado, este colegiado já fez algumas

alterações na planilha de distribuição de recursos de cunho operacional, levando

em consideração algumas demandas dos campi. Ressalta duas principais

alterações que foram feitas, visando uma distribuição mais equilibrada de

recursos entre os campi. Uma delas, foi logo após a migração da metodologia de

distribuição de recursos baseada na Matriz do Sistema Nacional de Informações

da Educação (Sistec) para a Matriz baseada nas informações da Plataforma Nilo

Peçanha, do final do ano de 2017 para o início de 2018. Outra decisão de

colegiado para alteração da distribuição dos recursos entre os campi, foi quando

o Campus Nova Andradina precisou de mais verba para custeio do transporte de

seus alunos. O Diretor Matheus reforça que há necessidade de aprofundamento

do tema, mas por ora, o melhor seria mesmo colocar as proposições em

votação. O Reitor em exercício, Fernando Alves, reitera que hoje serão tomadas

decisões pensando na distribuição do recurso mais justa possível, pensando

sempre nos estudantes. Em votação, foram colocadas duas proposições:

primeira proposição: manter a decisão da 17ª Reunião Ordinária Codir,

destinando 40% do orçamento a um único edital para que todos os estudantes do

IFMS participem, gerando um ranking a nível estadual, e os outros 60% a ser

distribuído aos campi, de acordo com a Matriz Conif; segunda proposição:

Retornar à metodologia utilizada para o ano de 2019, e prosseguir com a

aplicação 87,5% (oitenta e sete e meio por cento) do valor aprovado e disponível

na LOA, distribuídos entre os campi de acordo com a Matriz Conif, ajustando às

especificidades inerentes a cada um dos dez campi. Os 12,5% (doze e meio por



cento) do recurso restante, é uma margem de segurança, e será reservado para

cobrir o pagamento de Assistência Estudantil, caso tenham atraso em repasse

de verba e/ou outras demandas relacionadas, que possam surgir durante o ano.

O Pró-Reitor de Administração, Diego Viveiros reforça que esse valor de 3

milhões, que está disponível, deverá cobrir as parcelas de assistência estudantil

até o mês de agosto de 2020. Reitera que o Ministério da Educação (MEC)

trabalha com a possibilidade de aprovação legislativa de crédito extra para cobrir

os valores de assistência estudantil de setembro a dezembro de 2020, mas

mesmo assim, é necessário ter cautela, reservando os 12,5% do montante

disponível. Em votação, a segunda proposição foi aprovada por unanimidade. III -
Comunicação dos Membros do Colegiado: Foi comunicado pelo Reitor em

exercício, Fernando Alves, que a Reitoria está com orçamento limitado, inclusive

para custear diárias e passagens. Pediu então para que, quando houver

necessidade de custear diárias e passagens, cada campus subsidie suas

respectivas despesas. Na ocasião, informou também que um representante da

Diretoria de Planejamento irá entrar em contato com cada campus para agendar

uma visita para realização de um treinamento para conclusão do Planejamento

Anual Específico de 2020. O campus que precisar do referido treinamento,

também deverá custear as despesas com diárias e passagens do Servidor que

estará presencialmente no campus. IV – Encerramento: nada mais havendo a

tratar, o presidente em exercício deu por encerrada a reunião às 10h05. Eu,

Caren Bozzano Nunes, secretária deste Colégio de Dirigentes, lavrei a presente

ata que vai assinada por mim, pelo presidente e demais presentes. Ata aprovada

na 18ª Reunião Ordinária do Colégio de Dirigentes.
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