
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR

Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas

e três 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

trigésima primeira Reunião Ordinária do Conselho Superior do IFMS, presidida

pelo Reitor, Luiz Simão Staszczak, na qual estiveram presentes os senhores

conselheiros: Aurora Trefzger Cinato Real, Elizabeth Spengler Cox de Moura

Leite, Eugênio Benites, Flávio Peixoto de Moura, Geovanna Costa da Silva,

Gustavo Victor Vespero Ojeda, Isnael de Camargo Dias, Jakel Santana do

Prado, José Eduardo de Oliveira, Luiz Henrique Inácio, Marcela Schwab

Rodrigues Leite, Marco Hiroshi Naka, Matheus Bornelli de Castro, Nilson Oliveira

da Silva, Ricardo Tavares Antunes de Oliveira, Robson Gonçalves Félix, Sandro

Moura Santos e Vinícius Villas Boas Neto Bazenga Vieira, para tratarem da

seguinte pauta: I - Abertura: o presidente constatou o quórum regimental para

início da reunião, tendo sido computado a presença de dezoito conselheiros, o

que permitiu a instalação dos trabalhos. Agradeceu a presença de todos.

Gustavo Victor Vespero Ojeda chegou à reunião às 14h15, somando dezenove

conselheiros presentes. II - Expediente. 1. Tomada de Assinaturas. O

presidente determinou à secretária a tomada de assinaturas dos conselheiros na

lista de presença. 2. Ausências justificadas. O presidente justificou as

ausências dos conselheiros: Ana Catarina Cortez de Araújo, Maria Neusa de

Lima Pereira, Pablo Polese de Queiroz, Valdineia Garcia da Silva, Vitor Santos

de Mello Júnior e William Silva de Paula 3. Aprovação de atas de reuniões
anteriores. Foram aprovadas a Ata da 30ª Reunião Ordinária, realizada em 11

de dezembro de 2018, e a Ata da 15ª Reunião Extraordinária, realizada em 12 de

dezembro de 2018. 4. Posse aos conselheiros. Foram empossados os

conselheiros Aurora Trefzger Cinato Real, na categoria de entidade patronal,

como representante do Sindicato Rural de Campo Grande, em substituição a

Ruy Fachini Filho; e Vinícius Villas Boas Bazenga Vieira, representante da

categoria de Técnicos-Administrativos em Educação, em substituição a

Walterísio Gonçalves Carneiro Júnior, mediante leitura e assinatura do

respectivo termo de posse. 5. Informes da Presidência: 5.1. Missão
Internacional do Ministério da Educação/Setec/Conif. O presidente informou

sobre a missão internacional do MEC/Setec/Conif, que foi realizada de 21 a 26

de janeiro de 2019. Nessa oportunidade, onde ocorreu ampla discussão sobre



Educação 4.0, com a presença de âncoras no assunto, como, por exemplo:

Google, Microsoft, entre outras 670 (seiscentas e setenta) empresas de padrão

internacional, que participaram da ação de exposição e comercialização de

novas tecnologias educacionais. Foi realizada também, visita à embaixada do

Canadá, com o objetivo de captação de potenciais segmentos para cooperação

internacional com o país. Ressaltou que o IFMS desenvolve em conjunto com o

Canadá a ação de intercâmbio para estudantes. 5.2. Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (Confea) e Federação Nacional de Engenharia
Mecânica e Industrial (Fenemi) em 17 de janeiro. O presidente registrou a

reunião com representantes do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia

(Confea) e Federação Nacional de Engenharia Mecânica e Industrial (Fenemi),

na Reitoria, para tratar de questões relacionadas à atuação do IFMS quanto ao

ensino superior. 5.3. Controladoria Geral da União (CGU). Foi informado que a

CGU tem como objetivo, em 2019, a realização de auditoria em todas as

instituições educacionais. 5.3. Secretária Estadual de Educação (SED). O

presidente explicou que a parceria do IFMS com a SED tem como objetivo

realizar curso de formação de professores para Educação Profissional e

Tecnológica, com a participação de professores do Estado.  Mencionou que a

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) têm como objetivo a

aproximação das redes federal, estadual e municipal de educação. Tratou ainda

do termo de cooperação, entre IFMS e SED, para atendimento às pessoas com

deficiência, e do Termo de Uso do Campus Naviraí. 5.4. Comemorações aos 10
anos do IFMS. Ocorreram solenidades (formaturas) nos Campus Corumbá,

Aquidauana e Jardim, em comemoração aos 10 anos do Instituto Federal. 5.5.
Visita técnica dos estudantes do Campus Campo Grande. O presidente

explicou que são realizadas visitas anuais dos estudantes do Campus Campo

Grande à Reitoria, que essa é uma oportunidade deles conhecerem o

funcionamento da instituição. 5.6. Conselho Nacional das Instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). O Conif

realizou, na Reitoria, entre os dias 12 e 14 de março, a 93ª reunião ordinária do

colegiado. No mesmo período, também foi realizado o Fórum de Dirigentes de

Ensino (FDE), com a participação de pró-reitores e dirigentes de ensino de todo o

país. Foram discutidos temas como a regulamentação da educação profissional

e tecnológica junto ao Conselho Nacional de Ensino (CNE). 5.7. Agência
Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). O presidente

falou a respeito do I Fórum de Cidades Digitais de MS, que será realizado em 25

de abril de 2019, em Campo Grande. Os campi do IFMS foram convidados a

participar do evento, que tem o objetivo de disseminar a aplicação de tecnologias

no serviço público. 5.8. Feira Brasileira de Ciências e Tecnologia (Febrace). A
delegação do IFMS conta com 14 projetos para apresentação na Febrace, sendo

esse o maior número de projetos entre os Institutos Federais. 5.9. Posse do
Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de MS (CRIE-
MS). Foi realizada a posse do novo presidente do CRIE-MS, Reitor da

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine e o vice-



presidente, Reitor da Uniderp-Anhanguera, Taner Bitencourt. As ações do CRIE-

MS estão voltadas para articulação e desenvolvimento de matérias referentes ao

ensino superior e a educação básica, contando com 10 itens a serem

trabalhados em 2019 e início de 2020, para atender à demanda de ciência e

tecnologia e inovação junto à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino,

Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT). 5.10.
Período de consulta para Reitor e Diretores-Gerais dos Campi. O presidente

apresentou o cronograma previsto das eleições para Reitor e Diretores-Gerais,

com início no mês de junho e término em setembro mediante homologação pelo

Cosup. A posse dos eleitos está prevista para o mês de dezembro. Robson

propôs ampliação para o período de campanha, em, no mínimo, duas semanas,

devido ao número de unidades administrativas a serem percorridas (10 campi e

Reitoria) pelos candidatos para apresentação de propostas de campanha. O

presidente disse que a sugestão será analisada. Jakel corroborou com a

sugestão do conselheiro Robson, citou o princípio da isonomia, para que os

candidatos se façam presentes em todas as unidades administrativas. Robson

perguntou qual seria o dia de deflagração do processo. O presidente respondeu

que será realizado na 32º Reunião Ordinária do Conselho Superior, em 27 de

junho de 2019. III - Ordem do Dia. Apresentação e homologação de
Resoluções publicadas Ad Referendum: 1.1 Processo nº 23347.000362.2019-
01. Resolução nº 1, de 15 de janeiro de 2019 - Altera, ad referendum, a
redação do art. 15 do Regulamento de Mobilidade Acadêmica do IFMS.
Apresentação: Luiz Simão Staszczak. Motivação: publicação de Edital da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) para seleção de alunos

do IFMS na formação de equipe que integrará grupos de trabalho. Aprovado por

unanimidade. 1.2 Processo n° 23347.002017.2019-02. Resolução nº 2, de 14
de fevereiro de 2019 - Altera, ad referendum, o Calendário do Campus

Campo Grande referente a 2019. Apresentação: Luiz Simão Staszczak.

Motivação: tempo necessário para execução das obras nos blocos A e C do

Campus Campo Grande, cujo atraso se deu em função da condição climática.

Aprovado por unanimidade. 2. Apresentação, discussão e votação de
processos relativos a Regulamento, Plano e Programa. 2.1 Processo nº
23347.017346.2018-69. Proposta de emenda modificativa do Regulamento de
afastamento Docente para Pós-Graduação Stricto Sensu. Relatoria: Nilson

Oliveira da Silva. O relator iniciou tratando do histórico do processo, que foi

retirado de pauta da 30ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, conforme

Despacho nº 41/2018 - COSUP/RT/IFMS, de 13/12/2018. A Proposta de

Emenda Modificativa revisada foi inserida ao processo em 21/02/2019, e

encaminhada à Secretaria do Conselho Superior para ser inserida na pauta da

31ª Reunião Ordinária. Como sugestão de alteração, o relator solicitou que seja

elaborado texto compilado com as alterações aprovadas para facilitar consulta

após publicação. Vinícius propôs que no art. 8º, parágrafo 4º, fosse alterado

"instrução normativa" para "instrução de serviço". O relator acatou a sugestão.

Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior



nos termos do relator e com as ressalvas acatadas. 2.2 Processo nº
23347.001182.2018-58. Regulamento para promoção de docentes da carreira
de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) à classe de
titular do IFMS. Relatoria: Marco Hiroshi Naka. O relator explicou que o histórico

do processo é extenso, contendo diversas análises em várias instâncias,

destacou que a minuta foi elaborada inicialmente pela Comissão Permanente de

Pessoal Docente (CPPD), que emitiu parecer para que sejam mantidos os tetos

estabelecidos no regulamento para cada atividade docente. Todavia, o relator

argumentou para que fossem retirados os tetos de todos os itens, apesar da

justificativa da CPPD de que isso motivaria a diversificação nas atividades

docentes, do qual, o relator não discorda, porém, o fato de se ter atingido o teto

de uma atividade motiva o docente a exercer outro tipo de atividade, o que

também é positivo. A preocupação do relator é que algumas atividades e ações

possam perder continuidade nesse processo e que há docentes que possuem

um perfil, que muitas vezes, acaba se adequando mais para o ensino, pesquisa,

extensão ou gestão. Nenhuma dessas atividades ou ações são menos ou mais

importantes que outras, pois de alguma forma contribuem não somente para a

própria carreira do docente como para o IFMS. Desta forma, fica a proposição de

retirada dos tetos máximos, entre outras sugestões de alterações. Manifestou-se

favorável à aprovação. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade

pelo Conselho Superior nos termos do relator. 2.3 Processo nº
23347.014097.2018-50. Regulamento do Conselho Editorial do IFMS.
Relatoria: Robson Gonçalves Félix. O relator apresentou o parecer, e diante das

sugestões de alterações apresentadas, concluiu que a composição do Conselho

Editorial sugere uma estrutura que mais se aproxima de uma Editora,

considerando que os trabalhos de avaliação de conteúdos poderiam ser todos

desenvolvidos por avaliadores ad hoc, tendo assim uma estrutura mais

simplificada. Considerando que tal mudança alteraria significativamente o

documento, o relator manifestou-se contrário à aprovação. Em votação, o pleno

acompanhou a manifestação do relator e não aprovou o regulamento por

unanimidade. 2.4 Processo nº 23347.001368.2019-98. Programa de
Permanência e Êxito dos Estudantes do IFMS. Relatoria: Sandro Moura

Santos. O relator apontou duas sugestões de alterações em relação à correção

textual, manifestando-se favorável à aprovação. Em votação, o processo foi

aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior nos termos do relator. 2.5
Processo nº 23347.014709.2018-12. Regulamento Local do Programa de
Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) em rede
nacional do IFMS. Relatoria: Sandro Moura Santos. O relator apresentou as

sugestões de alterações, tendo acatado em seu parecer, sugestões apontadas

pelo presidente, dentre elas: exclusão da assinatura do coordenador no

regulamento e renumeração dos capítulos. O relator manifestou-se favorável à

aprovação. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho

Superior nos termos do relator e com as ressalvas acatadas. 2.6 Processo nº



23347.000346.2019-19. Regulamento para Emissão, Registro e Expedição de
Certificados e Diplomas do IFMS. Relatoria: Isnael de Camargo Dias. O relator

fez a leitura do parecer, não havendo sugestões de alterações. Manifestou-se

favorável à aprovação. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade

pelo Conselho Superior nos termos do relator. 2.7 Processo nº
23347.004678.2019-64. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (PDTIC). Relatoria: Matheus Bornelli de Castro. O presidente

solicitou a retirada de pauta para melhor instrução processual. Em votação, o

pleno aprovou a retirada de pauta por unanimidade. 3. Apresentação, discussão
e votação de Projetos Pedagógicos de Cursos: 3.1 Processo
23347.006671.2018-04. Projeto Pedagógico do Curso de Formação Inicial
Continuada em Língua Brasileira de Sinais (Libras) Intermediário -Segunda
Etapa. Relatoria: Ricardo Tavares Antunes de Oliveira. O relator procedeu a

leitura parecer, apontando a necessidade de verificação quanto à nomenclatura

do curso, se está de acordo com o Guia Pronatec de Cursos FIC. Ainda em

relação ao nome do curso, houve questionamentos sobre o PPC apresentar na

página 4 o seguinte título: "Equipe de elaboração do Plano de Curso de

Formação Inicial e Continuada ou Qualificação Profissional (FIC) em Libras

Básico - Primeira Etapa", enquanto que nas páginas 1, 2, entre outras, está:

"Projeto Pedagógico de Curso em Língua Brasileira de Sinais (Libras)

Intermediário - Segunda Etapa", havendo, portanto, a necessidade de

uniformização do nome do curso. Em discussão, o pleno levantou a necessidade

de adequação do PPC conforme as Diretrizes para Abertura, Alteração e

Suspensão de Cursos de Formação Inicial Continuada do IFMS. O colegiado

entende que os cursos FIC devem ser mais simplificados, para que possam ser

ofertados ao maior número de campi do IFMS. O relator manifestou-se favorável

à aprovação. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade pelo

Conselho Superior nos termos do relator. 3.2 Processo 23347.009210.2018-85.
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Formação Inicial Continuada em
Inglês - Primeira e Segunda Etapas, na modalidade de Educação a
Distância. Relatoria: Marcela Rubim Schwab Leite Rodrigues. O presidente

solicitou a retirada de pauta do processo devido a necessidade de revisão do

referido Projeto Pedagógico de Curso. Em votação, o pleno aprovou a retirada de

pauta por unanimidade. 3.3 Processo 23347.003945.2018-03. Projeto
Pedagógico do Curso Subsequente em Administração, na modalidade de
Educação a Distância. Relatoria: Jakel Santana do Prado. A relatora não

apresentou sugestões de alterações. Sandro sugeriu que seja uniformizada a

nomenclatura do curso de acordo com o Catálogo Nacional dos Cursos

Técnicos, visto que existem sete nomenclaturas distintas ao longo do

documento. A relatora manifestou-se favorável à aprovação. Em votação, o

processo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Superior. IV -
Comunicação dos Conselheiros. Ricardo observou que o período de consulta

da eleição de Diretores-Gerais e Reitor vai coincidir com o período das férias

docentes, e questionou se isso poderá impactar na consulta. O presidente



acredita que que não, mas se houver poderão ser feitos ajustes no cronograma.

Geovanna disse que os discentes estão tendo dificuldades para visualizar os

processos no sistema eletrônico de documentação (Suap). O presidente sugeriu

que essa questão fosse repassada à secretaria. Jakel falou da importância do

regulamento de afastamento integral dos servidores técnico-administrativos,

questionou quando o processo será retomado. O presidente respondeu que o

processo está em andamento. V – Encerramento. Nada mais havendo a tratar,

às dezessete horas e vinte e três minutos, o presidente declarou encerrada a 31ª

Reunião Ordinária do Cosup, da qual, eu, Fabíola da Silva Geríke, secretária ad

h o c 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 32ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2019.
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