
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
SUPERIOR

Ao décimo segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às oito
horas e trinta e cinco minutos, na sala de reuniões do Conselho Superior
(Cosup) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato
Grosso do Sul (IFMS), localizada na Rua Ceará, n° 972, bairro Santa Fé,
nesta Capital, foi realizada a 15ª Reunião Extraordinária do Conselho
Superior do IFMS, presidida pelo Reitor, Luiz Simão Staszczak, na qual
estiveram presentes os seguintes conselheiros: Ana Catarina Cortez de
Araújo, Eugenio Benites, Flávio Peixoto de Moura, Gabriel Rocha Jardim,
Geovanna Costa da Silva, Gustavo Victor Vespero Ojeda, Isnael de
Camargo Dias, José Eduardo de Oliveira, Luiz Henrique Inácio, Marco
Hiroshi Naka, Maria Neusa de Lima Pereira, Matheus Bornelli de Castro,
Nilson Oliveira da Silva, Pablo Polese de Queiroz, Ricardo Tavares
Antunes de Oliveira, Robson Gonçalves Félix, Ronney Robson Mamede,
Sandro Moura Santos, Valdineia Garcia da Silva, Vânia Abreu de Mello,
Walterísio Gonçalves Carneiro Júnior e Willian Silva de Paula para
tratarem da seguinte pauta: I - Abertura: o presidente Luiz Simão
Staszczak constatou o quórum regimental para início da reunião, tendo
sido computado a presença de vinte e três conselheiros, o que permitiu a
instalação dos trabalhos. II -Expediente: 1. Ausências justificadas: Vitor
Santos de Mello Junior. 2. Informes da Presidência. O presidente iniciou
dizendo que este é um momento histórico tanto para o IFMS quanto para o
Conselho Superior, tendo em vista, a importância da apreciação do Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI), referente ao exercício 2019-2023.
Informou que na 29ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de setembro, foi
instituída uma Comissão Relatora pela Portaria nº 1411 de 19 de outubro
de 2018, no âmbito do Conselho Superior, com os seguintes membros:
Sandro Moura Santos (coordenador); Ana Catarina Cortez de Araújo (vice-
coordenadora); Valdineia Garcia da Silva e Gabriel Rocha Jardim. III -
Ordem do dia. 1. Processo 23347.018767.2018-15 – Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2013). Relatoria: Comissão
Relatora do PDI no Cosup: Sandro Moura Santos; Ana Catarina Cortez de
Araújo; Valdineia Garcia da Silva e Gabriel Rocha Jardim. O coordenador,
Sandro Moura, informou que nos últimos dez dias o processo foi analisado
pela Comissão Relatora do Cosup e, que todas as dúvidas foram
prontamente atendidas por todos os setores. A comissão observou a
maturidade da Instituição, no que tange, na elaboração do Planejamento



Estratégico e na estruturação do Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI 2019-2023). Assim como, a mobilização, ampla divulgação do
processo e a participação da comunidade externa. O relator apresentou o
histórico do processo: a) designação da Comissão Central do Plano de
Desenvolvimento Institucional, pela Portaria nº 653, de abril de 2018 e
Portaria nº 1.214, de 16 de agosto de 2018; b) construção da proposta do
PDI 2019-2023, conduzida pela Comissão Central e Subcomissões no
período entre 15 de março de 2018 e 17 de novembro de 2018; c) análise
do processo pelo Colégio de Dirigentes (Codir); e d) apreciação do Cosup.
O coordenador esclareceu que os autos foram instruídos com as seguintes
peças: a) relatório final dos trabalhos da Comissão Central do PDI 2019-
2023; b) relatórios finais dos trabalhos das subcomissões da Comissão
Central PDI 2019-2023; c) minuta do PDI 2019-2023 - versão submetida à
consulta pública; d) planilha de contribuições da consulta pública ao PDI
2019-2023; e) memorando nº 168/2018 – Diret, encaminhando o relatório
das subcomissões do PDI 2019-2023 para o Codir; f) apreciação da
Minuta do PDI 2019-2023 – versão submetida à apreciação do Codir; g)
despacho de encaminhamento do processo à apreciação do Cosup; h)
Portaria nº 1411, de 19 de outubro de 2018, que constitui a Comissão
Relatora do processo no Cosup; e i) convocação para a 15ª Reunião
Extraordinária do Cosup. Quanto à análise do processo, o relator
mencionou que a proposição do PDI fundamenta-se na seguintes
legislações: a) Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que Institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; b) Decreto nº
9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das
funções de regulação, supervisão e avaliação das instituições de
educação superior e dos cursos superiores de graduação e de pós-
graduação no sistema federal de ensino; c) Decreto nº 7.313, de 22 de
setembro de 2010, que dispõe sobre os procedimentos orçamentários e
financeiros relacionados à autonomia dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia; d) Decreto nº 9.203, de 22 de novembro
de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração
pública federal direta, autárquica e fundacional; e) Decreto nº 8.243, de 23
de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social -
PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS; e f) Portaria
MEC nº 246, de 15 abril de 2016, que dispõe sobre a criação do modelo
de dimensionamento de cargos efetivos, cargos de direção e funções
gratificadas e comissionadas, no âmbito dos Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, e define normas e parâmetros para a sua
implementação. Da análise da versão final da minuta do PDI, verifica-se
que a proposta do PDI 2019-2023 atende a todas as exigências do
Decreto nº 9.325/2017. O relator informou que há mais três sugestões,
além das que constam no parecer enviado para Secretaria do Cosup.



Sugestões de alterações.  a) acostar ao processo o relatório dos
trabalhos da Subcomissão de Revisão da Missão, Visão e Valores, para
fins de documentação; b) informar outras possibilidades de “integração
das disciplinas, conteúdos e/ou conhecimentos” além daquelas
apresentadas no item 5.3.1 Inovações quanto à Flexibilidade Curricular; c)
acrescentar a minuta do PDI o texto: “Também tem sido incentivada a
realização de pesquisas e execução de projetos colaborativos que
trabalham a integração dos conteúdos das disciplinas. Com isso, objetiva-
se implementar um currículo interdisciplinar, de forma a ampliar a
cooperação entre as áreas e de redesenhar novas práticas curriculares,
buscando não apenas a formação omnilateral e integral, mas também no
intuito de alinhar a aprendizagem escolar às atuais demandas da
sociedade. Dessa forma, proporciona-se aos discentes uma visão mais
panorâmica e analítica que aquela que lhes é ofertada em um processo de
aprendizagem tradicional, além de demonstrar importância da elevação do
rendimento ao se trabalhar de forma coletiva, como exige o mercado de
trabalho” (NR), ao primeiro parágrafo da pág. 55; d) inserir outras áreas
além de matemática e português no item 9.1.3 Nivelamento - pág. 119 da
minuta do PDI, onde se lê “As ações de nivelamento, que acontecem nos
campi do IFMS, têm por objetivo auxiliar estudantes que apresentam
dificuldades nas unidades curriculares de língua portuguesa e
matemática”, leia-se “As ações de nivelamento, que acontecem nos campi
do IFMS, têm por objetivo auxiliar estudantes que apresentam dificuldades
nas unidades curriculares de língua portuguesa, matemática e de outras
áreas, em conformidade com as especificidades dos cursos ofertados em
cada campus.” (NR); e) alterar as cores dos macro objetivo na Figura 11 -
Mapa Estratégico: temas estratégicos para o Plano de Metas, pág. 90 da
minuta do PDI, pois há inconsistência de cor; f) indicar que o horário de
funcionamento das bibliotecas do IFMS que consta na Carta de Serviços
ao Cidadão no item 11.1 Infraestrutura das Bibliotecas, pág. 139 da minuta
do PDI. Passando a vigorar o seguinte texto: “O horário de funcionamento,
serviços oferecidos e o quadro de servidores das bibliotecas do IFMS
estão descritos na Carta de Serviços ao Cidadão”; g) inserir no item 10.13
Infraestrutura Tecnológica, pág. 134 da minuta do PDI o seguinte texto:
“Será incluído na próxima edição do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) projeto de acervo acadêmico digital, visando não só o
cumprimento da legislação vigente, mas também a modernização e
melhoria do atendimento aos usuários. Este trará a previsão de utilização
de métodos que garantam a integridade e a autenticidade de todas as
informações contidas nos documentos acadêmicos originais”. O
conselheiro Matheus Bornelli considerou mais adequado a expressão
“Consta no PDTI”. A sugestão foi acatada pela comissão e o texto
aprovado foi: “Consta no PDTI o projeto de acervo acadêmico digital,



visando não só o cumprimento da legislação vigente, mas também a
modernização e melhoria do atendimento aos usuários. Este trará a
previsão de utilização de métodos que garantam a integridade e a
autenticidade de todas as informações contidas nos documentos
acadêmicos originais” (NR). Manifestação. Diante do exposto, a
Comissão Relatora manifesta-se favoravelmente à aprovação do Plano de
Desenvolvimento Institucional 2019-2023 do Instituto Federal de Mato
Grosso do Sul, desde que atendidas as sugestões do item 4 ou justificado
o não atendimento das sugestões para manutenção do texto original. O
presidente reiterou que foram realizados todos os encaminhamentos e
respondidas todas as ponderações dos conselheiros sobre o Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2019-2023), assim como realizados
todos os esclarecimentos por parte das múltiplas subcomissões que
participaram do documento. Diante do exposto, colocou o PDI 2019-2023
em apreciação. O conselheiro Nilson Oliveira da Silva indicou que seja
realizada a alteração na lista de abreviaturas e siglas, pág. 9 da minuta do
PDI 2019-2023, onde lê KM2 (maiúsculo) leia-se km2 (minúsculo),
atendendo assim a todas as normas e padrões do Sistema Internacional
de Unidades (SI). Votação. O PDI 2019-2023 foi aprovado pelo Conselho,
por unanimidade de votos, nos termos da Comissão Relatora. IV -
Comunicação dos conselheiros. A conselheira Maria Neusa de Lima
Pereira cumprimentou a todos, e na condição de ex-Reitora parabenizou a
Comissão Relatora e toda comunidade acadêmica do IFMS. Falou sobre a
maturidade e os avanços do IFMS, em termo de resultados, trabalho,
processo e condução. A conselheira disse que deseja que o IFMS
continue alcançando metas relacionadas com diagnóstico estratégico e a
missão da instituição no estado de Mato Grosso do Sul. Parabenizou o
reitor pela sua liderança e condução dos trabalhos desenvolvidos na
instituição. O presidente agradeceu em nome da equipe as palavras da
conselheira Maria Neusa. O conselheiro Willian Silva de Paula externou a
satisfação em fazer parte do Conselho Superior do IFMS, como
representante do Ministério da Educação (MEC). Willian observou que o
IFMS tem cumprido a missão de levar a educação profissional e
tecnológica para o estado Mato Grosso do Sul, fazendo sempre o melhor
apesar das dificuldades. Parabenizou a forma de condução dos trabalhos
que vem sendo realizada pelo Reitor no IFMS e no Conselho Nacional
das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica (Conif). Deixou registrado que a sua participação neste
Conselho consolida o trabalho em Rede na região Centro-Oeste, e que
leva um grande aprendizado para o Instituto Federal de Mato Grosso
(IFMT). O presidente, Luiz Simão Staszczak, agradeceu e lembrou que o
aprendizado é mutuo, visto que participa do Conselho Superior do IFMT.
Em seguida, o presidente falou sobre a relevância da participação do
IFMS entre os representantes da Rede no Workshop de Ensino, Pesquisa,



Extensão e Inovação (Workif) e o fortalecimento institucional dessa
pareceria para as cinco instituições da região Centro-Oeste. Abordou
também a importância da internacionalização, que fortalece a mobilidade
e promove resultados relevantes para a sociedade. O presidente convidou
a todos para o evento da próxima sexta-feira (14/12/2018) em
comemoração aos dez anos do IFMS, como parte de uma reflexão do
passado, presente e futuro. Ressaltou a prospecção do PDI, pensando no
Planejamento Estratégico: programas institucionais, projetos e planos de
ação. O conselheiro Gustavo Victor Vespero Ojeda endossou a fala da
conselheira Maria Neusa sobre a importância de liderança na gestão do
IFMS. Agradeceu o comprometimento dos docentes da instituição com
seus discentes e mencionou a própria formação no IFMS. Como
representante dos egressos da instituição, ressaltou a relevância do
incentivo à arte e cultura na formação dos discentes. Agradeceu e
parabenizou a instituição pelo trabalho desenvolvido. O presidente
agradece e ressaltou a importância desse depoimento, uma vez que o
IFMS pretende desenvolver um programa de egressos. A conselheira
Maria Neusa observou que o PDI retrata as ações e o trabalho da equipe
nos campi. Destacou a inovação que a Rede Federal trouxe para o ensino
médio no país. Agradeceu a toda equipe de professores, servidores,
parceiros do município e comunidade civil. O conselheiro Ronney Robson
Mamede parabenizou as palavras do egresso Gustavo Victor, pois
representam claramente os benefícios do IFMS para a sociedade sul-
mato-grossense. Falou da satisfação de representar a Embrapa Gado de
Corte no Conselho Superior do IFMS, e da aproximação entre o IFMS e a
Embrapa. Anunciou o processo de seleção do programa Agroescola,
curso de especialização de nível médio, conduzido em parceria com a
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia
do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect). Informou que vários egressos
do IFMS participam desse processo seletivo, no qual saem com uma
diplomação de  especialista em bovinocultura de corte. O presidente
solicitou que o conselheiro Ronney Robson falasse sobre o evento
Dinâmica Agropecuária - Dinapec, adiantando o interesse do IFMS em
participar no ano de 2019. O conselheiro Ronney Robson explicou que a
Dinapec é o principal evento de transferência de tecnologia da Embrapa,
previsto para os dias 20, 21 e 22 de fevereiro, que contará com a presença
de importantes lideranças do agronegócio brasileiro. A feira acontece em
um modelo dinâmico, com roteiro e oficinas tecnológicas em uma área de
30 hectares, cujo público estimado é de quatro mil pessoas. Nessa
ocasião será apresentada a excelência em sistema de produção ligada ao
agronegócio. A proposta de parceria é para que seja disponibilizado um
estande para que os estudantes e professores do IFMS possam
apresentar resultados de projetos produzidos pela instituição e aplicados



no Estado. O presidente afirmou que haverá um planejamento para que
sejam selecionados os projetos de excelência que precisam ser
divulgados perante a comunidade do agronegócio. A conselheira Ana
Catarina Cortez de Araújo solicitou a palavra e destacou que o IFMS tem
sido forte nos momentos de dificuldade. Afirmou que desconhece outras
instituições de ensino que façam o nível de investimento realizado pela
Rede Federal em termos de bibliotecas. Agradeceu fazer parte da família
IFMS. Externou a admiração e o reconhecimento da liderança do
presidente do Conselho. O conselheiro Gustavo Victor falou sobre a
importância do exemplo na educação, mencionado a atuação profissional
dos professores Paulo César de Oliveira, Luiz Simão Staszczak e Marco
Hiroshi Naka. Destacou a importância da coerência entre as normas da
instituição e a conduta de seus profissionais. V - Encerramento. Nada
mais havendo a tratar, às nove horas e trinta e dois minutos, o presidente
declarou encerrada a 15ª Reunião Extraordinária do Cosup, da qual, eu,
Elvira Fátima de Lima Fernandes, secretária ad hoc do Conselho, lavrei a
presente Ata que vai assinada por mim, pelo presidente e pelos demais
membros presentes do Conselho Superior do IFMS. Ata aprovada na 31ª
Reunião Ordinária, realizada em 21 de março de 2019.
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