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Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e onze minutos, por meio
de videoconferência, realizou-se a Décima Sexta Reunião ExtraordináriaDécima Sexta 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=rxqsQ2AtBZM&list=PLszky39bYLUql_hmKJpWJ1fd_g5so8VfB&index=8) . Conselheiros par cipantes: Conselheiros par cipantes: Danilo
Ribeiro de Sá Teles, Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi); Diego Tadeu da Silva, subs tuto
do Pró-Reitor de Desenvolvimento Ins tucional (Prodi); Heberton Luiz Duarte Rodrigues, subs tuto do Pró-
Reitor de Administração (Proad); André Kioshi da Silva Nakamura, subs tuto do Diretor do Centro de
Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância (CREaD); 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); Francielle Priscyla Po , subs tuta da Diretora de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Campus Dourados (Diren-DR); Nádia Scheeren, subs tuta do Diretor de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Campus Jardim (Diren-JD); Ta ana Lagemann De mer, subs tuta do Diretor de Ensino, Pesquisa e
Extensão do Campus Naviraí (Diren-NV); Roberta de Almeida Sorano Tropaldi, subs tuta do Diretor de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Campus Nova Andradina (Diren-NA); Ligia Maria Maraschi da Silva Pile , 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); Marilyn Aparecida Errobidart de Matos, Diretora de
Pesquisa, Extensão e Relações Ins tucionais do Campus Campo Grande (Direr); 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); Geovano Moreira Chaves, Diretor de Pós-Graduação (Dipog); 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 Matemática e suas Tecnologias (Matemática); Cláudia
Leite Munhoz, Docente do Eixo Tecnológico Produção Alimen cia; Fábio Yoshimi Wada, Docente do Eixo
Tecnológico Recursos Naturais; Luan Matheus Moreira, Docente do Eixo Tecnológico Infraestrutura; Mateus
Nishiyama Akayama, Discente dos Cursos Técnicos; Layla Oliveira de Moraes, Técnico-Administra vo Nível E
(Pedagogos ou Técnicos em Assuntos Educacionais); Marcos Rubens Alves da Silva, Técnico-administra vo Nível
E (Exceto Pedagogos e Técnicos em Assuntos Educacionais). I - Abertura:I - Abertura: A Presidente verificou o quórum
regimental para início da reunião, tendo sido computado a presença de vinte e setevinte e sete  conselheirosconselheiros (no momento
da abertura da reunião), o que permi u a instalação dos trabalhos. II - Expediente. 1. Jus fica vas deII - Expediente. 1. Jus fica vas de
ausências:ausências: Diego Henrique Pereira de Viveiros e Wagner Antoniassi, em virtude de agenda com a Reitora em
visita ao Campus Naviraí; Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, Fernando Antônio Camargo Guimarães e
Márcio José Rodrigues Amorim, devido a férias; Antônio de Freitas Neto, em virtude de reunião com os
gestores municipais de Jardim; Denis San ago da Costa, devido à par cipação em banca examinadora de
trabalho de conclusão de curso; Pablo Teixeira Salomão está de licença médica; Ivilaine Pereira Delguingaro, por
mo vos familiares; e Fabiana Aparecida Rodrigues, devido à consulta médica previamente agendada. 2. Não2. Não
jus ficaram ausências:jus ficaram ausências: Elton da Silva Paiva Valiente, Diretor de Ensino do Campus Campo Grande; e João
Eduardo Rodrigues Piovesan, Discente dos cursos de Graduação. 3. Informes da presidência:3. Informes da presidência: A Presidente
informou brevemente sobre o bom resultado que o IFMS obteve na Mostra Internacional de Ciência e
Tecnologia (Mostratec) 2020, e está publicado no site da feira, com vários projetos do ins tuto aprovados;
sobre o Exame de Seleção 2021, no momento estão sendo realizadas as bancas de heteroiden ficação dos
candidatos; e sobre a abertura de editais para os cursos do Centro de Idiomas (Cenid) e para os cursos
superiores de graduação do IFMS para portador de diploma, reingresso e transferência externa e interna
2021.1. III - Ordem do dia:III - Ordem do dia:  1. Apresentação, discussão e votação de processos. 1.1 Processo nº1. Apresentação, discussão e votação de processos. 1.1 Processo nº
23347.012788.2020-3323347.012788.2020-33 - Projeto Academia & Futebol -  - Projeto Academia & Futebol - CampusCampus Campo Grande. Apresentação: Diego Henrique Campo Grande. Apresentação: Diego Henrique
Oliveira Barbosa.Oliveira Barbosa. Com a palavra, o Conselheiro Diego Henrique iniciou explicando a necessidade de apreciação
dos projetos da pauta pelo Coepe, visto que serão financiados por recurso externo por meio de TED, sendo esse
processo financiado pelo Ministério da Cidadania. A necessidade da apreciação se dá mediante uma



determinação do Decreto nº 7.423, de 31 de dezembro de  2010, o qual dispõe que todos os projetos de
ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento ins tucional que serão operacionalizados administra vamente
na parte financeira, por fundação de apoio, devem ser apreciados e aprovados no conselho de ensino da
ins tuição. Diego relembrou que, recentemente, houve a apreciação do Projeto Academia & Futebol, do
Campus Aquidauana, e com isso está se iniciando na ins tuição a proposição de projetos que serão
administrados financeiramente por fundação de apoio. Diante disso, o Conselheiro entende que o fluxo
processual possa parecer confuso, no momento, em razão de o projeto já ter sido aprovado no Ministério da
Cidadania, mas pela Diretoria de Relações Ins tucionais ainda não foi possível estabelecer uma maneira mais
simples para esse procedimento, e acredita que, caso todo pesquisador que for submeter um projeto para um
edital externo ver que passar pelo Coepe, isso sobrecarregará o conselho com análise de projetos, pois só os
projetos que serão operacionalizados por fundação de apoio necessitam dessa apreciação por conselho; e
mencionou também que o Coepe será acionado a par r da confirmação do Ministério sobre a
operacionalização do projeto, sendo esse o meio mais simples que encontraram para o fluxo processual, haja
vista o tempo de adequação do projeto em relação ao TED com o Ministério. Diego também citou que após o
estabelecimento das câmaras no âmbito do Coepe, esses processos poderão ser agilizados de maneira mais
simplificada. O Conselheiro iniciou a apresentação com o histórico das ações e mo vação do processo, qual a
finalidade do programa, o obje vo principal e os resultados esperados, o centro de pesquisa abordando três
linhas possíveis de inves gação, quadro resumo do pleito onde informou que o projeto terá dois núcleos, com
valor total de R$ 273.967,00 reais, com vigência de até vinte e quatro meses, sendo três meses para
estruturação necessária para o desenvolvimento do projeto e vinte e um meses para seu efe vo atendimento
(incluindo um mês de recesso), e por fim informou que o projeto será operacionalizado pela FACTO - Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. A Presidente agradeceu Diego pela apresentação e abriu
para manifestações. Com a palavra, Danilo Teles parabenizou aos proponentes e gestores do projeto e
enalteceu que o IFMS tantas vezes par cipou como coadjuvante em projetos da UFMS, agora tem um papel de
protagonista e isso é muito importante; mencionou que é uma grande sa sfação discu r um projeto como
esse, com recursos oriundos do orçamento geral da União, que é de onde vem esse recurso e todos os outros
que são usufruídos, e que compar lha o obje vo e premissas do programa “Academia & Futebol”, não só pelos
recursos vultosos da fonte externa que os pesquisadores pleitearam e conseguiram, visto que faz-se cada vez
mais necessário e salutar para o IFMS lançar mão de recursos externos de editais e oportunidades como estas,
diante da escassez de recursos. Danilo também saudou a missão que a equipe assumiu, que pegou uma “paixão
nacional” e a colocou como o mote para desenvolver outras habilidades, e o tulo do projeto visa a formação
para cidadania, e por isso considera como a missão de todos enquanto professores e servidores do IFMS. Não
havendo mais manifestações, a Presidente prosseguiu com a votação do Projeto Academia & Futebol - Campus
Campo Grande, tendo sido aprovado com trinta e um votos favoráveisaprovado com trinta e um votos favoráveis , nenhum voto contrário e nenhuma
abstenção. 1.2. Processo nº 1.2. Processo nº 23347.012782.2020-6623347.012782.2020-66 - Programa de Residência Profissional Agrícola -  - Programa de Residência Profissional Agrícola - CampusCampus
Nova Andradina. Apresentação: Diego Henrique Oliveira Barbosa. Nova Andradina. Apresentação: Diego Henrique Oliveira Barbosa. Com a palavra, o Conselheiro Diego Henrique
iniciou a apresentação com o histórico das ações rela vas ao processo, sobre a mo vação que é a par cipação
em edital de chamamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A proposta, após ter
sido selecionada no edital, foi aprovada pelo MAPA e contemplada com o valor de R$ 94.741,53 reais. O
Conselheiro explicou sobre a finalidade de par cipação no Programa de Residência Profissional Agrícola, que é
qualificar jovens profissionais das áreas de ciências agrárias e afins, promovendo a inserção desses no mercado
de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura brasileira; apresentou também o obje vo
principal e as metas, detalhamento da realização da residência, a previsão de execução que é de doze meses,
com início em 01/02/2021 e término em 01/02/2022; e por fim, discorreu sobre o processo de escolha dos
estudantes par cipantes, como será feita a finalização da residência, principais resultados almejados e
impactos do projeto. A Presidente agradeceu Diego pela apresentação e abriu para manifestações. Com a
palavra, Danilo Teles parabenizou os proponentes do projeto e os demais professores e gestores do Campus
Nova Andradina que têm trabalhado incansavelmente para consolidação e manutenção do campus, na
tenta va de obter sucesso e garan r a permanência e êxito dos estudantes; entende que essa proposta vai ao
encontro disso é muito importante em um campus como o de Nova Andradina, que tem se destacado e nos
úl mos meses ficou em primeiro lugar em um dos parâmetros do Enade, agora com a resposta ao chamamento
público do MAPA, o Programa de Residência Profissional Agrícola apresenta uma proposta muito relevante.
Danilo Teles também destacou um trecho do projeto que estabelece como um dos obje vos “planejar uma
atuação incisiva na perspec va da transformação da realidade local e regional em favor da construção de uma
sociedade menos desigual” e corrobora com esse obje vo, assim como a Propi, em busca de uma sociedade
menos desigual, com mais oportunidade para todos. Enalteceu também outros destaques do Campus Nova
Andradina, que tem-se mostrado sempre muito receptivo em relação aos programas da Propi e pela quantidade
de bolsas de pesquisa que possui, sendo um dos campi que mais tem professores no Mestrado em Educação
Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e na par cipação no edital de grupos de pesquisa. Não havendo mais
manifestações, a Presidente prosseguiu com a votação do Programa de Residência Profissional Agrícola -
Campus Nova Andradina, tendo sido aprovado com trinta e um votos favoráveisaprovado com trinta e um votos favoráveis , nenhum voto contrário e
nenhuma abstenção. IV - Comunicação dos Conselheiros:IV - Comunicação dos Conselheiros:  Não houve comunicação dos conselheiros. V -V -
Encerramento:Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e ao trabalho
realizado no conselho no decorrer do ano e, às quatorze horas e quarenta e quatro minutos, deu por encerrada
a Décima Sexta Reunião Extraordinária do Coepe, da qual eu, Laura Regina Miranda dos Santos, secretária ad
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