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ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR 
 

Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na sala de 1 

reuniões do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 2 

Grosso do Sul (IFMS), localizada na Rua Ceará, n° 972, bairro Santa Fé, nesta Capital, foi 3 

realizada a vigésima sétima Reunião Ordinária do Conselho Superior (Cosup) do Instituto 4 

Federal de Mato Grosso do Sul, última reunião com a participação dos conselheiros do biênio 5 

2017/2018, presidida pelo Reitor, Luiz Simão Staszczak, na qual estiveram presentes os 6 

senhores Conselheiros: Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, Claudio Zarate Sanavria, Delmir da 7 

Costa Felipe, Felipe Fernandes de Oliveira, Fernando Silveira Alves, Geverson Luiz Dierings, 8 

Guilherme Semionato Galício, Isnael de Camargo Dias, Jakel Santana do Prado, Lucimara Chiari, 9 

Matheus Bornelli de Castro, Paulo Roberto Garcia Valle, Pedro Tontti, Rafael Mendonça dos 10 

Santos e Wilson Alex Martins Miranda, para tratarem da seguinte pauta: I.ABERTURA: O 11 

Presidente verificou o quórum para início da reunião, tendo sido computado a presença de 12 

dezesseis Conselheiros, o que permitiu a instalação dos trabalhos. Luiz Simão cumprimentou a 13 

todos, dando boas vindas aos novos conselheiros, lembrou que esta reunião se faz 14 

emblemática, pois marca o encerramento das ações do biênio 2016/2017 e, inicia a composição 15 

do conselho biênio 2018/2019. Solicitou que a secretaria encaminhasse os membros da nova 16 

composição ao auditório para ambientação, e requisitou o retorno de todos para ás 17h 17 

quando será realizada a cerimônia de posse. II. EXPEDIENTE: 01. Tomada de assinaturas. O 18 

Presidente determinou à secretaria a tomada de assinaturas dos Conselheiros na lista de 19 

presença. 02. Justificativas de ausências: O Presidente justificou as ausências dos Conselheiros: 20 

Maria Neusa, ex-reitora do IFMS e Alessandra Maria Reis Barros, egressa, ambas com 21 

problemas de doença na família. 03. Aprovação das atas das reuniões anteriores. Aprovada e 22 

assinada a ata da 26ª Reunião Ordinária. 04. Informes da Presidência. O presidente, Luiz Simão, 23 

solicitou autorização do conselho para a retirada de pauta do item 2.5, referente ao Processo 24 

n° 23347.015954.2015-96 – Análise de instância final de recurso de Processo Administrativo 25 

Disciplinar. Relatoria: Carlos Vinícius da Silva Figueiredo. A presidência propõe que o item 26 

entra na pauta da próxima sessão colegiada, sendo as partes interessadas comunicadas com 27 
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antecedência. Aprovado por unanimidade a retirada do processo da pauta, nos termos do 28 

proponente - Suprimido da pauta. III. ORDEM DO DIA. 1. Apresentação e homologação de 29 

Resoluções publicadas Ad Referendum: 1.1 Resolução nº 100/2017 – Processo n° 30 

23347.011933.2017-63 – Regulamento das relações entre o IFMS e as fundações. Proponente: 31 

Luiz Simão Staszczak. Encaminhamento do processo junto a Fundação de Apoio ao Instituto 32 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (FACTO) que passa a ser a 33 

credenciada junto ao IFMS; por questão temporal de encaminhamento junto ao MEC foi 34 

realizado o ad referendum; o encaminhamento já foi enviado para FACTO e está na pauta de 35 

apreciação do Colegiado junto ao Ministério da Educação, para reunião do dia 19 de abril de 36 

2018. Homologado ad referendum – Aprovado por unanimidade de votos nos termos do 37 

proponente. 1.2 Resolução nº 005/2018 – Processo n° 0103786.00000151/2017-26 - Alteração 38 

do artigo 7º do Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (Pitec). 39 

Proponente: Luiz Simão Staszczak. Regularizar divergência entre o estatuto e programa do 40 

edital, refere-se a ampliação de participação de estudantes no edital. O início do semestre 41 

letivo motivou o encaminhamento do ad referendum. Homologado ad referendum – Aprovado 42 

por unanimidade de votos nos termos do proponente. 2. Apresentação, discussão e votação 43 

de processos: Regimentos Internos, Políticas, Programas e Planos: Institucional: 2.1 Relatório 44 

de Gestão, exercício 2017. Relatoria: Claudio Zarate Sanavria. O presidente solicitou 45 

autorização do relator e ao conselho para que a professora Régia Maria Avancini, presidente da 46 

comissão, apresentasse ao conselho a estrutura do documento, visando a transparência do 47 

processo. Com a palavra, a presidente esclareceu que a Comissão de Elaboração do Relatório 48 

de Gestão 2017 é composta pelos servidores da Portaria nº 2373, de 17 de outubro de 2017. 49 

Iniciou a apresentação informando que foi utilizada uma metodologia de responsabilidade 50 

compartilhada, composta por comissões e subcomissões, desta maneira, demonstra-se aos 51 

órgãos de controle e a sociedade os meios utilizados e os resultados da instituição, enquanto 52 

responsáveis pela administração dos recursos públicos. Régia esclareceu que nesse ano o IFMS 53 

não faz parte da lista de instituições que farão prestação de contas anuais ao e-Contas do 54 

Tribunal de Contas da União (TCU). Ainda com a palavra elucidou sobre as dificuldades advindas 55 
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de publicações recentes dos órgãos de controle, como as Decisões Normativas nº 161 de 01 de 56 

novembro de 2017, e DN nº 163, de 06 de dezembro de 2017, e a Portaria 65, de 28 de 57 

fevereiro de 2018 que não detalha as especificidades necessárias para o e-Contas. Ainda com a 58 

palavra, informou que foi mantida a mesma metodologia aplicada ao ano de 2016, composta 59 

por doze capítulos e expôs resultados da gestão, objetivos estratégicos, planejamento 60 

organizacional e finalizando apresentou os resultados das informações sobre gestão: a) 61 

governança e gestão; b) cadeia de valores; c) desempenho orçamentário; d) indicadores de 62 

desempenho 2017; e) conformidade da gestão e demandas de órgãos de controle; explicando 63 

cada um dos tópicos e fazendo observações singulares aos novos indicadores de desempenho 64 

2017. Luiz Simão passou a palavra para o relator, Claudio Zarate, que iniciou seu parecer 65 

explanando sobre a importância do documento, como referência de análise para as ações 66 

futuras do IFMS. O relator fez questionamentos sobre: a) capítulos 1 e 2 - ausência de 67 

informações e foi solicitada a revisão dos organogramas dos Campi Nova Andradina, Dourados, 68 

Jardim, Naviraí e Três Lagoas, o último encontra-se diferente dos demais; b) capítulo 3 - ajustes 69 

no texto que esclareça sobre o percentual da relação aluno/docente tempo integral e gastos 70 

com investimentos; c) capítulo 5 - conferência dos códigos de vagas; detalhamento das despesa 71 

com pessoal (efetivo, substituto e terceirizado); descrição de serviços terceirizados; alteração 72 

do texto alertando a necessidade de troca e aumento da frota para transporte de estudantes e 73 

aquisição de um de ônibus de viagem para cada campi e ausência de dados na tabela de 74 

servidores da Tecnologia da Informação -TI; d) capítulo 6 – verificar o link para carta de serviços 75 

ao cidadão não está abrindo; e) capítulo 7 – repetição de texto nos tópico 774 e 787; f) capítulo 76 

9 : Em relação à Pró-Reitora de Ensino (Proen): a) constatou-se a ausência de reconhecimento 77 

do Curso Produção de Grãos do Campus Nova Andradina; b) acrescentar o número de 78 

matrículas efetivadas; c) mensurar o esforço necessário para o preenchimento das vagas pelo 79 

Sistema de Seleção Unificada (SISU); d) incluir os dados sobre a evasão na especialização em 80 

docência. Quanto à Pró-Reitora de Extensão (Proex): a) discriminar os números de certificados 81 

(Técnico Integrado, Educação a Distância - EAD) e melhorar os gráficos; b) esclarecer dados 82 

sobre locomoção dos discentes, a fim de considerar os municípios que não tem transporte 83 



 

Página 4 de 10 

público; c) informar os fatores que contribuíram para que o transporte do Campus Nova 84 

Andradina fosse parcialmente custeado com recursos da Assistência Estudantil; d) demonstrar 85 

o quantitativo de convênios de estagio por campi. Quanto à Pró-Reitora de Pesquisa, Inovação 86 

e Pós-Graduação (Propi) foram apontadas: a) verificou-se a ausência do nome de professores 87 

afastados integralmente b) exiguidade dos dados quantitativos e qualitativos sobre os grupos 88 

de pesquisa (descriminação); c) falta mensurar o fomento de captação externa para as feiras e 89 

ampliação de gráfico para melhor entendimento da comunidade externa; d) agrupar o quadro 90 

do projeto de pesquisa por campus; e) ausência sobre dados dos projetos de pesquisa. Por fim 91 

o relator declara que seu parecer do relatório é favorável, desde que sejam atendidas as 92 

sugestões elencadas no item 4 do parecer. Com a palavra o conselheiro, Matheus Bornelli de 93 

Castro, destaca que dados correntes por aluno apresentados demonstram a eficiência e 94 

prudência com o gasto por público. O conselheiro Delmir da Costa Felipe pede a palavra, e 95 

ressalta que a mudança da metodologia na Plataforma Nilo Peçanha (PNP) trouxe mudanças na 96 

estratificação dos dados.  O presidente Luiz Simão esclarece ao Conselho que a PNP é 97 

decorrente de um grande esforço institucional entre os Institutos Federais e a Secretaria de 98 

Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec/MEC), uma vez que a 99 

metodologia utilizada congrega um conjunto de informações que podem ser compiladas e 100 

transformadas em indicadores que estratificados fornecerão dados confiáveis perante os 101 

órgãos de controle. Com a palavra o conselheiro, Vitor Santos de Mello Junior, cumprimenta a 102 

comissão pela elaboração do relatório, tendo em vista a complexidade do processo e, enaltece 103 

o parecer do relator, reconhece a evolução do IFMS a cada ano. Luiz Simão coloca o processo 104 

em votação, recomendando e envio do relatório ao TCU.  O encaminhamento foi aprovado por 105 

unanimidade de votos nos termos do relator. 2.2 Relatório Anual de Atividades de Auditoria 106 

Interna (RAINT), exercício 2017. Apresentação: Luís Fernando Davanso Corte. O auditor, Luís 107 

Fernando, esclareceu que o RAINT tem como objeto atender a Instrução Normativa nº 24, de 108 

17 de novembro de 2015, que regula a obrigatoriedade deste documento anualmente. O art. 109 

14 dispõe sobre a apresentação dos resultados por meio deste relatório, já o art. 16 estabelece 110 

que o RAINT seja disponibilizado a Controladoria-Geral da União (CGU), até o último dia útil de 111 
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fevereiro do ano seguinte. O auditor informou que por questões temporais o documento foi 112 

protocolado no prazo, porém só está sendo apresentado na 1ª reunião do Conselho Superior 113 

deste ano, fato que não causa nenhum transtorno. O auditor informou que as vinte ações 114 

previstas, no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), foram realizadas; além de 115 

outras duas demandas não prevista, uma, devido a denúncia na Ouvidoria, e a outra foi 116 

motivada pelo acordão nº 7.230/2017, está em fase de acompanhamento. O auditor disse que 117 

o relatório foi enviado a secretaria do Conselho Superior, sendo disponibilizado aos 118 

conselheiros. Com a palavra o conselheiro, Fernando Silveira Alves, questionou se o resultado 119 

das auditorias realizadas pelos órgãos de controle pode ser solicitado por qualquer cidadão. O 120 

auditor, Luís Fernando, esclareceu que o público em geral pode ter acesso a qualquer 121 

informação desde que exista uma motivação. Luiz Simão coloca o processo em apreciação e 122 

votação.  Aprovado por unanimidade dos votos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria 123 

Interna. 2.3 Processo n° 0103783.00000245/2018-08 – Proposta de Emenda Modificativa dos 124 

artigos 6º, 7º, 9º, 23, 24, 44 e 50, do Regimento Interno do Conselho Superior. Proponente: 125 

Luiz Simão Staszczak. O presidente Luiz Simão apresentou as justificativas da proposta 126 

modificativa ao Conselho Superior. Após discussões dos membros do Conselho, Luiz Simão 127 

coloca o item em apreciação e votação.  Aprovado por unanimidade dos votos nos termos do 128 

proponente. Como encaminhamento, apresentou  a minuta do calendário que prevê as 129 

reuniões ordinárias do colegiado. O conselheiro Fernando Silveira Alves justificou que as datas 130 

agendas para os meses junho e dezembro prejudicam os professores que estão em fechamento 131 

de notas. A sugestão é que sejam alterados os dias 11 de dezembro e 21 de junho. Após 132 

discussões dos membros do Conselho, Luiz Simão colocou o calendário com as alterações 133 

realizadas em apreciação e votação, que foram aprovados. O processo de alteração do 134 

Regimento Interno do Cosup, também foi aprovado por unanimidade dos votos nos termos do 135 

proponente. 2.4 Processo n° 23347.000769.2016-88 – Diretrizes de Ensino, Pesquisa e 136 

Extensão. Relatoria: Comissão Relatora (Delmir da Costa Felipe, Fernando da Silva Alves, Jakel 137 

Santana do Prado, Paulo Roberto Garcia Valle). O conselheiro Delmir da Costa Felipe 138 

esclareceu que há uma regulamentação vigente, Resolução n. 06 de 22 de novembro de 2010, 139 
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porém o novo texto das Diretrizes de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, são uma evolução 140 

dentro do contexto. Com a palavra o relator esclareceu que o processo estava aguardando a 141 

adequação da Portaria nº 17, de 11 de maio de 2016, mas até o momento não houve qualquer 142 

manifestação nesse sentido. Sendo assim, a comissão relatora harmonizou os textos da 143 

comissão de elaboração do documento, o apreciado e recomendado no Colégio de Dirigentes 144 

(Codir) e outro apreciado pela na Procuradoria Jurídica (Proju), sendo assim, o parecer 145 

apresentado foi alterado atendendo às recomendações do Codir, Proju e sugestões da 146 

comissão de elaboração. Durante a apresentação o debate foi amplo e os conselheiros 147 

divergiram em vários pontos dos artigos 4º, 5º, 6º, 8º, 12, 14. O presidente intercedeu 148 

esclarecendo aos conselheiros que a matéria é dinâmica, em função dos indicadores da 149 

instituição, e passa por processos constantes de revisão. Visando dar seguimento a reunião o 150 

presidente argumentou que alguns itens que geraram mais discussão devem ficar no radar de 151 

identificação, como um fator de experimentação. Após consenso do pleno foram realizadas 152 

alterações nos artigos 4º, 5º, 6º, 8º, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 32, 34, 35, 37, 47. No art. 10 153 

§ 2º, foi decidida a previsão de uma hora por projeto orientado de Trabalho de Conclusão de 154 

Curso (TCC), bem como, no § 4º a de um terço de hora por orientação de estágio. A partir da 155 

fala do conselheiro Felipe, ficou acordada a realização de uma recomendação do Cosup para 156 

que as Pró-reitorias de Pesquisa e de Extensão façam uma instrução normativa com os 157 

parâmetros de carga horária. Luiz Simão comunicou que a reunião terá o acréscimo legal de 158 

trinta minutos. Ainda durante as discussões ficou acertado que será mantido o termo horas, 159 

referindo-se a carga horária, e considerando a Relação Aluno Professor (RAP). A comissão 160 

relatora manifestou-se favorável desde que atendidas às sugestões elencadas no item 4 do 161 

parecer. Luiz Simão coloca o processo em votação, que foi aprovado nos termos da comissão 162 

relatora.  2.6 Processo n° 23347.016399.2015-10 – Análise de instância final de Recurso 163 

Administrativo. Relatoria: Matheus Bornelli de Castro. O presidente enfatizou que é a primeira 164 

vez que um processo desta natureza chega à instância deste colegiado. Com a palavra o relator, 165 

Matheus Bornelli de Castro, expôs a singularidade e extensão do referido processo; 166 

argumentou que o histórico do processo é complexo, sendo assim, pontuará os principais 167 
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pontos. Relata que o processo é decorrente da Recomendação nº 16/2015 do Ministério 168 

Público Federal – MPF, que motivou a instauração de um Processo Administrativo no campus, 169 

ainda houve um Acordão nº 1230/2017 do Tribunal de Contas da União (TCU) dos pareceres da 170 

Procuradoria Federal que remontaram a uma sugestão da Controladora Geral da União (CGU). 171 

O relator propôs a inclusão do ofício nº 933 da Reitoria no processo e considerou que todos os 172 

pontos da defesa foram analisados e rebatidos pelos órgãos públicos de controle, a saber: CGU, 173 

TCU e PF-IFMS, notadamente no Parecer n° 101/2018, os quais acolhem como base para o 174 

presente parecer. Dando continuidade ao parecer, o relator considerou que não há novas 175 

provas e/ou argumentos por parte da defesa que justifiquem a reforma da decisão 176 

anteriormente proferida. Por todo o exposto o relator, conheceu do recurso e, nos termos do 177 

art. 64 da Lei nº 9.784/99, negou provimento e CONFIRMOU a decisão recorrida em todos os 178 

seus termos pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados. Luiz Simão colocou o processo 179 

em apreciação e votação, que foi aprovado por unanimidade nos termos do relator. 2.7) 180 

Processo n° 0103786.00000035/2017-03 - Programa Institucional de Ensino, Pesquisa e 181 

Inovação (Piepi).  Relatoria: Felipe Fernandes de Oliveira. Em seu parecer, o relator indicou as 182 

modificações para os art. 6º e 23, manifestando-se favorável à aprovação, desde que atendidas 183 

ou justificadas as sugestões elencadas no item 4. O processo foi aprovado por unanimidade de 184 

votos nos termos do relator. O presidente parabenizou o conselho pelos esforços para que 185 

todos os processos fossem concluídos. 3. Cerimonia de Posse. Os conselheiros foram chamados 186 

nominalmente para entrega e assinatura do termo de posse, cujas cópias estão arquivadas na 187 

Secretaria deste conselho. Tomaram posse durante a cerimônia vinte e um conselheiros: Ana 188 

Catarina Cortez de Araújo, Caroline Hardoim Simões, Geovanna Costa da Silva, Gustavo Victor 189 

Vespero Ojeda, Isnael de Camargo Dias, João Vitor Vieira Verão, José Eduardo de Oliveira, Luiz 190 

Henrique Inácio, Marco Hiroshi Naka, Mariana Vargas da Silveira, Matheus Bornelli de Castro, 191 

Nilson Oliveira da Silva, Pablo Polese De Queiroz, Ricardo Tavares Antunes De Oliveira, Robson 192 

Gonçalves Félix, Sandro Moura Santos, Valdineia Garcia Da Silva, Valdinir Nobre de Oliveira, 193 

Vânia Abreu de Mello, Vitor Santos de Mello Junior e Walterisio Gonçalves Carneiro Júnior. IV. 194 

COMUNICAÇÃO DOS CONSELHEIROS. Com a palavra o ex- conselheiro, Fernando Silveira Alves, 195 
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representante da categoria de docentes, agradeceu ao Instituto Federal pela oportunidade de 196 

ser conselheiro, e declarou que a experiência foi produtiva, todavia fez uma solicitação de 197 

averiguação sobre algumas atitudes do professor Ivo Leite Filho, ocorridas durante 16ª edição 198 

da Feira Brasileira de Ciências e Engenharias (FEBRACE 2018). Foram realizados os seguintes 199 

questionamentos: como é feito o planejamento quanto escolha do hotel? Quais os valores 200 

encaminhados diretamente na conta do referido professor? Solicitou que fosse realizada uma 201 

prestação de contas sobre os gastos e revista a parceria, com a valorização dos servidores e 202 

estudantes da instituição. Luiz Simão agradeceu ao ex-conselheiro e solicitou que fosse 203 

realizado um registro junto a Secretaria do conselho. Com a palavra o ex-conselheiro, Rafael 204 

Mendonça dos Santos, agradeceu ao conselho pela oportunidade de participar como 205 

representante da categoria de docentes auxiliando na construção do processo relacionado às 206 

Diretrizes. Com a palavra, o ex-conselheiro, Delmir da Costa Felipe, representante do Codir, 207 

agradeceu a oportunidade de ter participado desde o ano de 2013 e comunicou que continuará 208 

contribuindo, agora na presidência do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe). 209 

Esclareceu que por conta de ajustes na pauta, ficou pendente a apresentação da proposta de 210 

reestruturação dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e que na próxima reunião será 211 

realizada a apresentação sobre as Diretrizes. Colocou a Proen à disposição dos novos 212 

conselheiros. Com a palavra o ex- conselheiro, Claudio Zarate Sanavria, representante do Codir, 213 

agradeceu os dois anos de convivência e aprendizado com o grupo, argumentou que foi muito 214 

gratificante poder vivenciar a diversidade de ideias, e ressaltou que nesse período conseguiu 215 

apresentar ao grupo as especificidades do Campus Nova Andradina. Com a palavra o ex-216 

conselheiro, Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, representante do Codir, cumprimentou os 217 

novos conselheiros que acabaram de tomar posse e agradeceu o grupo que se despede. Em 218 

seguida fez um apanhado da sua atuação, ressaltou a participação em quinze reuniões e que foi 219 

relator de doze processos, atuando ativamente neste conselho, contribuindo com os processos 220 

relacionados às diretrizes, estatuto e regimento. Na sequência fez um agradecimento a Paulo, 221 

Fernando, Isnael e professora Marcelina. Agradeceu publicamente o empenho de todos na 222 

construção de documentos relevantes para a instituição durante esse mandato, e finalizou 223 



 

Página 9 de 10 

cumprimentando os servidores do Campus Dourados. Com a palavra o ex-conselheiro, Paulo 224 

Roberto Garcia Valle, representante dos discentes, agradeceu os discentes que o elegeram e 225 

ressaltou que deixa o Conselho com o sentimento de dever cumprido, uma vez que, que o 226 

aluno é o principal alicerce da instituição, sendo fundamental na construção do IFMS. 227 

Retomando a palavra, Luiz Simão, agradeceu a contribuição das representações, ressaltou que 228 

as instituições devem servir à sociedade, e que a educação leva ao desenvolvimento da 229 

sociedade. Ao final, dirigiu-se aos novos conselheiros, e enfatizou a honra de empossá-los, e 230 

destacou o desafio de aprovar, ainda esse ano, o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI 231 

2019-2023. Agradeceu a todos e encerrou a 27ª Reunião Ordinária do Conselho.  V. 232 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezoito horas e quinze minutos, o Presidente 233 

declarou encerrada a 27ª Reunião Ordinária do Cosup, da qual, eu, Elvira Fátima de Lima 234 

Fernandes, secretária ad hoc que redigi e lavrei a presente ata que vai assinada pelo Presidente, 235 

por mim e pelos demais membros presentes do Conselho, através de aprovação eletrônica e da 236 

lista de presença. 237 

Luiz Simão Staszczak 

Elvira Fátima de Lima Fernandes 

Carlos Vinícius da Silva Figueiredo 

Claudio Zarate Sanavria 

Delmir da Costa Felipe 

Felipe Fernandes de Oliveira 

Fernando Silveira Alves 

Geverson Luiz Dierings 

Guilherme Semionato Galício 

Isnael de Camargo Dias 

Jakel Santana do Prado 

Lucimara Chiari 

Matheus Bornelli de Castro 

Paulo Roberto Garcia Valle 
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Rafael Mendonça dos Santos 

Wilson Alex Martins Miranda  

 


