
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO,

PESQUISA E EXTENSÃO DO IFMS

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às treze horas

e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Conselho Superior na Reitoria do Instituto

Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS), situada na Rua Ceará nº 972, Bairro Santa

Fé, nesta capital, realizou-se a Nona Reunião Extraordinária do Conselho de

Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe), presencial, presidida pela Pró-Reitora de

Ensino, Cláudia Santos Fernandes, com a participação dos seguintes membros:

Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, Pró-Reitora de Extensão; Clóvis

Gomes Ferreira, Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional; Márcio José

Rodrigues Amorim, Diretor do Centro de Referência em Tecnologias Educacionais

e Educação à Distância; Elton da Silva Paiva Valiente, Diretor de Ensino do

Campus Campo Grande; Ana Lucia Cabral, Diretora de Ensino, Pesquisa e

Extensão do Campus Aquidauana; Rodrigo Assad Pereira, Diretor de Ensino,

Pesquisa e Extensão Campus Corumbá; Gleison Nunes Jardim, Diretor de Ensino,

Pesquisa e Extensão do Campus Coxim; Nátalli Macedo Rodrigues Falleiros,

Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão Campus Dourados; Antônio Freitas Neto,

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Jardim; Wagner Antoniassi,

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão Campus Naviraí; Denis Santiago da Costa,

Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Campus Nova Andradina; Ligia Maria

Maraschi da Silva Piletti, Diretora de Ensino, Pesquisa e Extensão Campus Ponta

Porã; Douglas Francisquini Toledo, Diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão

Campus Três Lagoas; Marilyn Aparecida Errobidart de Matos, Diretora de

Pesquisa, Extensão e Relações Institucionais do Campus Campo Grande; Eduardo

Rodrigues Vieira, Diretor de Gestão de Moradia Estudantil; Gisela Silva Suppo,

Diretora de Educação Básica; Rodrigo Andrade Cardoso, Diretor de Graduação;

Felipe Gustavo Braiani Santos, Diretor de Gestão Acadêmica; Geovano Moreira

Chaves, Diretor de Extensão; Pablo Teixeira Salomão, Diretor de Pesquisa;

Fabiana Aparecida Rodrigues, Docente da área de Ciências da Natureza e suas

Tecnologias; ; Marcus Felipe Calori Jorgetto, Docente do Eixo Tecnológico

Controle e Processos Industriais (está participando via videoconferência); 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; Fábio

Yoshimi Wada, Docente do Eixo Tecnológico de Recursos Naturais; Rozana

Carvalho Pereira, Docente do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios; Jonas Leite

Costa, Docente do Eixo Tecnológico de Infraestrutura; Mateus Nishiyama

Akayama; Discente de Curso Técnico; Matheus Nishiyama Akayama, Discente dos

Cursos Técnicos; Marcos Rubens Alves da Silva, Técnico-Administrativo Nível E

(Exceto Técnico em Assuntos Educacionais e Pedagogos). I. Abertura. A



presidente verificou o quórum regimental para início da reunião, tendo sido

computado a presença de vinte e nove conselheiros, o que permitiu a instalação

dos trabalhos. II. Expediente. 1. Justificativas de ausências: A presidente

justificou as ausências dos seguintes membros: Danilo Ribeiro de Sá Teles, Pró-

Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação; Ivilaine Pereira Delguingaro,

Diretora de Empreendedorismo e Inovação; Cinara Baccili Ribeiro, Diretoria de

Relações Institucionais; Leandro de Souza Lima, Técnico-Administrativo Nível E

(Pedagogos ou Técnicos em Assuntos Educacionais). 2. Informes da Presidência.

A presidente iniciou informando que há muitas ações na Pró-Reitora de Ensino e

destacou a formação pedagógica de Educação a Distância (EAD), que dará início a

uma nova turma em parceria com o Centro de Referência em Tecnologias

Educacionais e Educação a Distância (Cread), a elaboração de instrução normativa

para orientar as atividades EAD nos cursos presenciais, e os editais, como o de

Visita Técnica e de Monitoria, e está sendo elaborado (pela primeira vez) um edital

do “zero” em parceria com os Diretores de Ensino (Direns) para apoio aos projetos

de ensino e posteriormente, um edital de apoio a eventos de ensino beneficiando

tanto os docentes como os técnicos administrativos, onde não haverá a

obrigatoriedade de apresentar trabalhos. Ao término da fala, a presidente passou a

palavra ao cerimonial para a condução da cerimônia de posse de membros natos

(devido a alteração em alguns cargos da gestão) e eleitos (que não puderam

comparecer na reunião de 5 de novembro de 2019) do Conselho. 3. Posse dos

novos conselheiros. A cerimonialista deu início à solenidade de posse dos

membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – Coepe, do Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul para o período

2020 e 2021. A presidente Cláudia Santos Fernandes agradeceu a presença de

todos, parabenizou e deu boas-vindas aos membros natos e eleitos e anunciou

que após o término da cerimônia de posse será feita uma breve orientação aos

conselheiros. A Reitora do IFMS, Elaine Borges Monteiro Cassiano foi convidada

para seu discurso onde considerou que o Coepe é um dos pilares mais fortes da

Instituição, onde se trabalha com as normas; o conselho é consultivo e normativo

para que não só os projetos pedagógicos, mas todas as ações sejam permeadas

com competência. Disse estar honrada por estar presente ajudando e apoiando

esse Conselho e se pôs a disposição para todas as ações que o Conselho

necessitar; aproveitou a oportunidade para dizer o quanto está feliz e honrada por

ter sido eleita Reitora, escolhida pelos pares do IFMS. Ressaltou a importância do

diálogo entre o Conselho e os Diretores dos campi sobre os importantes editais de

afastamento para qualificação dos técnicos e também do afastamento total porque

um depende do outro e falou sobre a importância da aproximação para esse

diálogo. Falou sobre a responsabilidade dos membros do conselho. Finalizou

agradecendo a oportunidade e pôs-se a disposição. O cerimonial convidou a

Procuradora-Geral do IFMS, Marta Freire de Barros Refundini que em seu discurso

parabenizou os membros do Coepe, reforçou artigos do Regimento do Coepe,

realizou uma explanação sobre a responsabilidade jurídica dos membros e

colocou-se à disposição para futuros esclarecimentos. Foi lido o termo de posse

dos membros natos e eleitos, e os seguintes membros receberam posse da

Presidente: Paula Luciana Bezerra da Silva Fernandes, membro titular

representante da Pró-Reitoria de Extensão; Felipe Fernandes Oliveira

representando Danilo Ribeiro de Sá Teles da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e



Pós-Graduação; Clóvis Gomes Ferreira, Pró-Reitoria de Desenvolvimento

Institucional; Antônio Freitas Neto, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão do

Campus Jardim; Douglas Francisquini Toledo, Diretoria de Ensino, Pesquisa e

Extensão Campus Três Lagoas; Eduardo Rodrigues Vieira, Diretoria de Gestão de

Moradia Estudantil do Campus Nova Andradina; Elton da Silva Paiva Valiente,

Diretoria de Ensino do Campus Campo Grande (via videoconferência); Felipe

Gustavo Braiani dos Santos, Diretoria de Gestão Acadêmica; Geovano Moreira

Chaves, Diretoria de Extensão; Gisela Silva Suppo, Diretoria de Educação Básica;

Ligia Maria Maraschi da Silva Piletti, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão

Campus Ponta Porã; Márcio José Rodrigues Amorim, Diretoria do Centro de

Referência em Tecnologias Educacionais e Educação à Distância; Marilyn

Aparecida Errobidart de Matos, Diretoria de Pesquisa, Extensão e Relações

Institucionais Campus Campo Grande (via videoconferência); Pablo Teixeira

Salomão, Diretoria de Pesquisa; Rodrigo Andrade Cardoso, Diretoria de

Graduação; Rodrigo Assad Pereira, Diretoria de Ensino, Pesquisa e Extensão

Campus Corumbá. 4. Posse dos membros eleitos do Coepe:  André Luiz da

Motta Silva (não compareceu); Jeferson de Arruda, Docente da área de

Matemática e suas Tecnologias; Mateus Nishiyama Akayama; Discente de curso

Técnicos. Encerramento da cerimônia de posse. A palavra foi repassada para a

presidente que, devido ao calor e o não funcionamento dos aparelhos de ar

condicionado convidou a todos para se dirigirem às instalações do Cread. II –

Ordem do dia. 1. Capacitação para novos membros. A secretária do Coepe,

Fabíola Gerike, passou orientações gerais aos conselheiros sobre os seguintes

temas: composição do Coepe, competências, mandato, suplência, perda do

mandato, convocação, solicitação de diárias e passagens, quórum, calendário,

papel do relator, papel dos conselheiros, presidente, entre outros. Ressaltou que

está à disposição para quaisquer dúvidas. Considerando que resta tempo para

finalização da reunião, a presidente consultou os conselheiros quanto a

possibilidade de iniciar a apreciação e votação da atualização do Regimento do

Coepe, todos de acordo. Em apreciação: “Art 1º Este Regimento Interno

estabelece a definição, composição, competências, organização e funcionamento

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) do Instituto Federal de

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS)”. Artigo atualizado

para clareza e organização do documento. Em votação, aprovado. Art. 4º,

acrescentado com o intuito de subsidiar, os conselheiros e comunidade interna e

externa ao IFMS (já que o Regimento é publicado na página institucional), com o

entendimento dos atos, procedimentos e documentos relacionados ao Conselho.

Em votação, aprovado. A presidente ressaltou que não houve

atualização/alteração das competências do Coepe. Art. 7º que trata da composição

foi sugerido acrescentar entre os membros natos, os diretores executivos das Pró-

Reitorias de Ensino, Pesquisa e Extensão, visto o trabalho dos mesmos serem

relacionados às áreas de ensino, pesquisa e extensão, e também os diretores

executivos poderiam ser os secretários das câmaras permanentes de ensino,

pesquisa e extensão. Em votação, não foi aprovada a inclusão. Capítulo IV. Art. 8ª.

II. Na composição foram acrescentados os diretores: de Assistência Estudantil da

Pró-Reitoria de Ensino (Proen) e de Pós-Gradução da Pró-Reitoria de Pesquisa,

Inovação e Pós-Graduação (Propi), visto que a composição do Coepe conta com a

representatividade das diretorias das pró-reitorias (ensino, pesquisa e extensão).



Em votação, aprovado. Art 9ª. III. Exclusão da representatividade da área da

gestão, visto que essa área já está contemplada no eixo tecnológico Gestão e

Negócios ( contemplado entre os representantes por eixo tecnológico dos cursos

ofertados). Em votação, aprovado. Foi sugerido incluir entre os representantes dos

técnicos-administrativos em educação, um representante da classe “C” ou “D”,

visto que na última eleição do Coepe, os servidores questionaram bastante sobre a

motivação de não haver a representatividade dos técnicos de nível médio e/ou

fundamental, e essa inclusão vem para aumentar a representatividade dos

técnicos no Conselho. Em votação, aprovado, sendo decidido que essa nova

cadeira será preenchida na próxima eleição do Conselho em 2021. Incluído o: “art.

43. Ressalvados os casos em que o Conselho tiver deliberado em contrário, cada

relator disporá de até quinze minutos para apresentar o parecer. Parágrafo único.

Caso haja manifestações relacionadas ao processo, cada conselheiro terá o tempo

máximo de cinco minutos para uso da palavra na primeira manifestação e, mais

três minutos na segunda manifestação, seguindo a ordem de inscrição registrada

pela Presidência”. Foi estabelecido tempo para o relator e para as manifestações

dos conselheiros para otimizar o tempo da reunião. Em votação, aprovado. IV.

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, a

presidente declarou encerrada a 9ª Reunião Extraordinária do Coepe, da qual eu,

Fabíola da Silva Gerike, secretária deste Conselho, lavrei a presente Ata que vai

assinada por mim, pela presidente e pelos demais membros presentes do

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMS.
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