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Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e dois minutos, por meio de
videoconferência, realizou-se a Décima Quinta Reunião ExtraordináriaDécima Quinta Reunião Extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Coepe) do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS),
presidida pela Pró-Reitora de Ensino (Proen), Cláudia Santos Fernandes, que informou que a reunião tem
previsão de duração de três horas e meia, com prorrogação única de trinta minutos, sendo transmi da ao vivo
pelo canal oficial do ins tuto no YouTube, pois foi encaminhado e-mail para toda a comunidade interna do
IFMS com o link da transmissão (https://www.youtube.com/watch?
v=YH13laXydZA&list=PLszky39bYLUql_hmKJpWJ1fd_g5so8VfB&index=9) . Conselheiros par cipantes: Conselheiros par cipantes: Felipe
Fernandes Oliveira, subs tuto do Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi); Paula Luciana
Bezerra da Silva Fernandes, Pró-Reitora de Extensão (Proex); Fernando Antônio Camargo Guimarães, Pró-Reitor
de Desenvolvimento Ins tucional (Prodi); Diego Henrique Pereira de Viveiros, Pró-Reitor de Administração
(Proad); Márcio José Rodrigues Amorim, Diretor do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e
Educação a Distância (CREaD); Elton da Silva Paiva Valiente, Diretor de Ensino do Campus Campo Grande (Diren-
CG); Ana Lúcia Cabral, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Aquidauana (Diren-AQ); Renilce
Miranda Cebalho Barbosa, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Corumbá (Diren-CB); Gleison
Nunes Jardim, Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Coxim (Diren-CX); Nátalli Macedo Rodrigues
Falleiros, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Dourados (Diren-DR); Antônio de Freitas Neto,
Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Jardim (Diren-JD); Wagner Antoniassi, Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Campus Naviraí (Diren-NV); Denis San ago da Costa, Diretor de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Campus Nova Andradina (Diren-NA); Ivan Claudino Herrmann, subs tuto da Diretora de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Campus Ponta Porã (Diren-PP); Douglas Francisquini Toledo, Diretor de Ensino, Pesquisa
e Extensão do Campus Três Lagoas (Diren-TL); Eduardo Rodrigues Vieira, Diretor de Gestão de Moradia
Estudan l do Campus Nova Andradina (Digem-NA); Gisela Silva Suppo, Diretora de Educação Básica (Direb);
Rodrigo Andrade Cardoso, Diretor de Graduação (Digra); Juliana Danielly de Rezende Miguel, Diretora de
Assistência Estudan l (Dirae); Felipe Gustavo Braiani Santos, Diretor de Gestão Acadêmica (Dirga); Rozana
Carvalho Pereira, Diretora de Extensão (Direx); Diego Henrique Oliveira Barbosa, Diretor de Relações
Ins tucionais (Direl); Pablo Teixeira Salomão, Diretor de Pesquisa (Dirpe); Ivilaine Pereira Delguingaro, Diretora
de Empreendedorismo e Inovação (Direi); Geovano Moreira Chaves, Diretor de Pós-Graduação (Dipog); Fabiana
Aparecida Rodrigues, Docente da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; André Luiz da Mo a Silva,
Docente da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias; Marcus Felipe Calori Jorge o, Docente do Eixo
Tecnológico Controle e Processos Industriais; Danilo Adriano Mikucki, Docente do Eixo Tecnológico Informação
e Comunicação; André Suehiro Matsumoto, Docente da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
Jeferson de Arruda, Docente da área de Matemá ca e suas Tecnologias; Cláudia Leite Munhoz, Docente do Eixo
Tecnológico Produção Alimen cia; Fábio Yoshimi Wada, Docente do Eixo Tecnológico Recursos Naturais;
Mateus Nishiyama Akayama, Discente dos cursos Técnicos; Layla Oliveira de Moraes, Técnico-administra vo
nível superior - Pedagogos ou Técnicos em Assuntos Educacionais; Marcos Rubens Alves da Silva, Técnico-
administra vo nível superior, exceto Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais. I - Abertura:I - Abertura: A
Presidente verificou o quórum regimental para início da reunião, tendo sido computada a presença de vinte evinte e
setesete conselheirosconselheiros (no momento da abertura da reunião), o que permi u a instalação dos trabalhos. II -II -
Expediente. 1. Jus fica vas de ausências:Expediente. 1. Jus fica vas de ausências: Danilo Ribeiro de Sá Teles, período de férias, sendo representado por
Felipe Fernandes Oliveira; Ligia Maria Maraschi da Silva Pile , em virtude de férias, sendo representada por
Ivan Claudino Herrmann; Luan Matheus Moreira, informou estar em par cipação em congresso; Marilyn
Aparecida Errobidart de Matos, informou estar em reunião com a Copei do Campus Campo Grande. 2. Não2. Não
jus ficou ausência:jus ficou ausência: João Eduardo Rodrigues Piovesan, Discente dos cursos de Graduação. 3. Informes da3. Informes da
presidência:presidência: A Presidente passou à apresentação dos informes: a)a) Calendário das reuniões ordinárias do Coepe
em 2021, sendo que as reuniões ocorrerão às terças-feiras à tarde, por meio de videoconferência; b)b)
Distribuição dos Conselheiros nas Câmaras de Ensino, Pesquisa e Extensão - 2021, conforme disposto no novo
Regimento Interno do Coepe, que está publicado no site ins tucional, e seus funcionamentos da seguintes
forma: Composição da Câmara de Ensino:Composição da Câmara de Ensino: Pró-Reitor de Ensino (presidente); Dirae; Direb; Digra; Dirga; Digem-
NA; CREaD; Técnico-Administra vo nível superior - Pedagogos ou Técnicos em Assuntos Educacionais; Técnico-
Administra vo em Educação nível “C” ou “D” (no momento sem representação); Técnico-Administra vo nível
“E”, exceto Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais; Diretores de Ensino de CG, DR, JD e NV; e os 10
docentes; Composição da Câmara de Pesquisa:Composição da Câmara de Pesquisa:  Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação; Dirpe; Direi;
Dipog; Direr; Diretores de Ensino de AQ, NA, PP e TL; Representante Discente dos cursos de Graduação;
Representantes Docentes das áreas de Ciências Humanas, Recursos Naturais, Processos Industriais e Alimentos;
Composição da Câmara de Extensão:Composição da Câmara de Extensão: Pró-Reitor de Extensão; Direx, Direl;  Diretores de Ensino de CB, CX e NA;



Representante Discente dos cursos Técnicos; Representantes Docentes das áreas de Ciências da Natureza,
Linguagens, Informação e Comunicação, Infraestrutura e Gestão e Negócios (no momento sem representação).
A Presidente colocou em apreciação do pleno a distribuição nominal dos conselheiros que ficou da seguinte
forma: Composição da Câmara de Ensino:Composição da Câmara de Ensino: Cláudia Fernandes, Juliana Miguel, Gisela Suppo, Rodrigo Andrade,
Felipe Braiane, Antônio Neto, Elton Valiente, Natalli Falleiros, Wagner Antoniassi, Eduardo Vieira, Márcio
Amorim, Layla Moraes, Marcos Rubens, Fabiana Rodrigues, André Mo a, Marcus Jorge o, Danilo Mikucki,
André Matsumoto, Jeferson de Arruda, Cláudia Munhoz, Fábio Wada, Luan Moreira; Composição da Câmara deComposição da Câmara de
Pesquisa:Pesquisa:  Danilo Teles, Pablo Salomão, Geovano Chaves, Ivilaine Delguingaro, Ana Lúcia Cabral, Denis San ago,
Lígia Pile , Douglas Toledo, Marilyn de Matos, João Eduardo Piovesan, André Mo a, Fábio Wada, Marcus
Jorge o, Cláudia Munhoz e Jeferson de Arruda; Composição da Câmara de Extensão:Composição da Câmara de Extensão: Paula Fernandes, Rozana
Carvalho, Diego Henrique Barbosa, Renilce Barbosa, Gleison Jardim, Denis San ago, Mateus Akayama, Fabiana
Rodrigues, André Matsumoto, Danilo Mikucki e Luan Moreira; c)c) Edital Exame de Seleção para os cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, para o qual houve a oferta de 1.520 vagas, com 3.177 inscritos e 2.472
homologados, representando 78% de homologação de inscritos e, atualmente com a etapa de análise de
currículos; d)d) Edital de Seleção para os cursos de Idiomas do Cenid (Proen) para ingresso em 2021/1 com a
publicação prevista para o dia 21/12; e)e) Ingresso nos Cursos de Graduação 2021, o qual está em fase de análise,
em razão da alteração de datas para aplicação das provas do Enem 2020 e, consequentemente, alteração do
cronograma do Sisu; f)f) Edital nº 64/2020 Propi/IFMS - Apoio e fomento aos grupos de pesquisa cer ficados
pelo IFMS, com submissão até o dia 06/12/2020; g)g) Edital nº 66/2020 Propi/IFMS - Auxílio Trabalho de
Conclusão de Curso (TCC) da Pós-Graduação, com inscrições de 04/12/2020 a 09/12/2020; h)h) Edital nº
007/2020 - Programa de Assistência Estudan l, que foi reajustado o auxílio para 325,00 reais para os meses de
novembro e dezembro; i)i) Edital nº 060/2020 - Projeto Alunos Conectados, com a publicação de duas listas de
alunos deferidos, totalizando 157 estudantes contemplados; j)j) Edital nº 016/2020 - Acesso Digital, de fluxo
con nuo, com data máxima para inscrições até 04/12/2020, com 854 estudantes contemplados; k)k)
Planejamento do Orçamento da Assistência Estudan l 2021, visando atendimento também ao planejamento da
Alimentação Escolar 2021; l)l) Sugestão dos Cursos de Capacitação à DIGEP: Formação Docente, Biblioteca e
Serviço Social; m)m) Par cipação da servidora Keila Antunes (Proen) na elaboração da minuta da diplomação
digital, em parceria com a Rede Federal; n)n) Implementação de cer ficado digital para cursos FIC; o)o) Estudos de
implantação da dupla diplomação - Campus Dourados. III - Ordem do dia:III - Ordem do dia:   1. Apresentação, discussão e votação1. Apresentação, discussão e votação
de processos. 1.1. Processo nº de processos. 1.1. Processo nº 23347.006896.2020-7723347.006896.2020-77 - Calendário Acadêmico 2021. Relator: Eduardo - Calendário Acadêmico 2021. Relator: Eduardo
Rodrigues Vieira. Rodrigues Vieira. Com a palavra, o Relator Eduardo apresentou o Parecer 2/2020 - NA-DIGEM/NA-DIRGE/NA-
IFMS/IFMS composto pelo histórico do processo, a análise e as sugestões de alterações, as quais foram
comentadas uma por uma, para cada calendário. Durante a apresentação foi adotada a metodologia de
manifestações em separado para cada campi. Com a palavra, o conselheiro Jeferson referiu a Lei nº 13.796, de 3
de janeiro de 2019, por observar vários sábados le vos nos calendários, e dessa forma pensar em estratégias
que possam atender aos estudantes em relação ao dia de guarda religiosa. Ana Lúcia informou ter diminuído
em um dia a Semana do Meio Ambiente, visto que o úl mo dia de realização abarcaria o feriado. Paula explicou
que foram disponibilizados dois períodos e ficaria a critério do campus verificar a melhor forma de execução. O
Relator expôs que como para os demais campi implicará também reajuste da Semana do Meio Ambiente,
poderá ser usado o mesmo caso do Campus Aquidauana. Referente à sugestão apresentada para o calendário
d o Campus Dourados, Nátalli disse que estava com dúvida para quando ficaria a data em alusão ao dia da
Consciência Indígena, pois o Neabi de seu campus havia sugerido uma data em agosto. O Relator explicou que
foi re ficado, via e-mail, ficando para 26 de maio, o que foi corroborado por Paula. Referente ao calendário do
Campus Jardim, Antônio Neto disse que sobre a Semana de Arte e Cultura, ela já vem preenchida e que não
houve alterações feitas pelo campus. O Relator informou que seguiu a orientação que consta no processo, onde
houve consulta por e-mail buscando as datas dos eventos sistêmicos em comum entre os campi. Antônio Neto
então ques onou qual o período para o fes val ser realizado. O Relator informou que o período ficou de 16/08
a 19/11. Em tempo, Paula re ficou a data do Dia da Consciência Indígena anteriormente informada, sendo o
correto 22 de março. Sobre o calendário do Campus Naviraí, Wagner informou que os três sábados le vos
constam devidamente descritos e a planilha repassada está com erro na fórmula, não conseguindo alterá-la, o
que impede contabilizá-los integralmente, e esse erro está presente em todos demais calendários. Como
demais proposições da Relatoria apresentadas, Eduardo salientou que o calendário possui mais informações do
que legendas, e elas possuem um papel fundamental para a sistema zação e são muito importantes tanto para
os estudantes, como para a comunidade de forma geral, analisarem as informações dispostas, e observou o
esforço de alguns campi nesse sentido, porém não havia um padrão a ser seguido. E, por fim, diante do exposto,
manifestou-se favoravelmentefavoravelmente à aprovação das minutas dos calendários acadêmicos 2021 nos campi do IFMS,
desde que atendidas as solicitações apresentadas no item 4 de seu parecer. A Presidente e demais conselheiros
parabenizaram o Relator e abriu para manifestações do pleno. Com a palavra, Nátalli falou sobre a dificuldade
de diferenciar as datas de feriados locais dos feriados nacionais e dos recessos; e foi deba do sobre o Carnaval
ser um recesso ou um feriado nacional. Wagner disse que sobre os feriados, alguns já vêm preenchidos na
minuta; sobre a parte visual do documento, disse também que o passará por formatação pela Assessoria de
Comunicação (Ascom) para elaboração do calendário final. Felipe Braiani explicou que fez uma pesquisa rápida
e, sobre o Carnaval, nos úl mos anos, tem sido ponto faculta vo, e os feriados são definidos por meio de
portarias publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Aproveitando o ensejo da pauta, Nátalli colocou para
análise do pleno os apontamentos feitos no Memorando encaminhado junto com a minuta do calendário de seu



campus, o qual solicita ver a possibilidade de alocar o Fes val de Arte e Cultura no primeiro semestre, com
intuito de distribuir os eventos ao longo do ano, e sobre alterar a data da Semana de Ciência e Tecnologia do dia
18 a 22 de outubro, que abarca de segunda-feira até sexta-feira e, visto que o dia 23 de outubro é sábado le vo
logo após o evento, sendo assim, a sugestão seria alterar para o período de terça-feira a sábado. Felipe
Fernandes disse que não vê impedimentos em relação à alteração proposta para a Semana de Ciência e
Tecnologia, pois permanecerá na mesma semana, que também tratam como Mês da Ciência e Tecnologia e
esse pequeno ajuste não irá impactar em outras ações; porém irão consultar o professor Danilo, pois estão
seguindo o que foi materializado perante a úl ma consulta que registrou o período de 18 a 22 de outubro, e
poderão incorporar essa solicitação com encaminhamento ao Conselho Superior (Cosup). O Relator manifestou
que com a proposta altera-se o parecer, pois foram observadas as orientações postas no processo. A Presidente
explicou que será votado o parecer da forma como foi relatado baseado nos autos do processo e, novas
propostas de alterações deverão ser analisadas em outro momento. Quanto ao Fes val de Arte e Cultura,
Rozana disse entender a preocupação da Conselheira Nátalli, mas no momento não sabe se poderia atender a
solicitação feita, haja vista a alteração que implica no calendário. Nátalli disse que manterá então a previsão
para o segundo semestre do Fes val de Arte e Cultura e aguardará a apreciação e deliberação a ser feita no
Cosup quanto à Semana de Ciência e Tecnologia, e procederão com os ajustes possíveis no campus. Não
havendo mais manifestações, a Presidente prosseguiu com a votação do parecer do relator, com recomendação
de aprovação do calendário pelo Conselho Superior, tendo sido aprovado com trinta e três votos favoráveisaprovado com trinta e três votos favoráveis ,
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. 1.2. Processo no 1.2. Processo no 23347.008407.2020-1123347.008407.2020-11 - Proposta de alteração - Proposta de alteração
do Regulamento da Organização Didá co-Pedagógica (ROD). Relator: Jeferson de Arruda. do Regulamento da Organização Didá co-Pedagógica (ROD). Relator: Jeferson de Arruda. Com a palavra, o
Relator Jeferson apresentou o Parecer 1/2020 - AQ-COEAD/AQ-DIREN/AQ-DIRGE/AQ-IFMS/IFMS  composto
pelo histórico do processo e peças que o compõem, análise, sugestões de alterações e, diante do exposto,
manifestou-se favoravelmentefavoravelmente à aprovação da nova redação  do ar go 16, do Regulamento da Organização
Didá co-Pedagógica do IFMS, aprovado pela Resolução n° 056, de 12 de novembro de 2019, desde que sejaseja
garan da a elaboração de estratégias para oportunizar aos estudantes que optarem em con nuar o curso nagaran da a elaboração de estratégias para oportunizar aos estudantes que optarem em con nuar o curso na
matriz an ga possam assim concluí-lomatriz an ga possam assim concluí-lo. A Presidente agradeceu ao trabalho do Relator e abriu para
manifestações do pleno. Não houve manifestações. A Presidente prosseguiu com a votação do parecer do
Relator, tendo sido aprovado com vinte e nove votos favoráveisaprovado com vinte e nove votos favoráveis , nenhum voto contrário e nenhuma abstenção.
IV - Comunicação dos Conselheiros:IV - Comunicação dos Conselheiros:  Com a palavra, Paula informou que será iniciado o processo da
curricularização da extensão, que já foram realizados debates com convidados externos e o próximo passo será
o envio de convites aos campi para que todos possam fazer suas contribuições na construção do documento,
sendo o obje vo de promover a curricularização da extensão no IFMS a par r do próximo ano. Márcio solicitou
a colaboração de todos em relação ao Edital nº 067/2020 - Técnico Subsequente na modalidade EaD, que
ofertará 550 vagas, a ser publicado em 04 de dezembro e, na próxima semana, será publicado o Edital nº
068/2020 – FIC EaD 2021.1, processo sele vo para cursos de Formação Inicial e Con nuada - FIC na modalidade
a distância, com oferta de 1.240 vagas; e agradeceu ao apoio da Proen, Proex, Propi e dos campi nas ações do
Cread e que esse apoio foi fundamental para o crescimento das matrículas dos cursos livres e atendimento aos
mais de 20 mil estudantes no decorrer do ano de 2020, e também agradeceu a toda equipe do CREaD. A
Presidente agradeceu a presença de todos e destacou o intenso trabalho desse conselho desde o início do ano,
as inúmeras contribuições dos conselheiros e que, considerando os membros eleitos, esse trabalho realizado
não é uma obrigação, mas sim uma vontade de contribuir, tendo sido notório esse desejo no decorrer do ano. VV
- Encerramento:- Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e  trinta e quatro minutos, a Presidente deu por
encerrada a Décima Quinta Reunião Extraordinária do Coepe, da qual eu, Laura Regina Miranda dos Santos,
secretária ad hoc deste Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Presidente, por mim e pelos
demais presentes.

Ata aprovada na 17ª Reunião Extraordinária do Coepe, em 27 de maio de 2021.
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