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ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR 

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezessete, 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 primeira Reunião Ordinária do Conselho Superior (Cosup) do Instituto 4 

Federal de Mato Grosso do Sul, presidida pelo Reitor, Luiz Simão Staszczak, na qual estiveram 5 

presentes os senhores Conselheiros: Aislan Vieira de Melo, Ápio Carnielo e Silva, Claudio Zarate 6 

Sanavria, Dejahyr Lopes Junior, Delmir da Costa Felipe, Fernando Silveira Alves, Gilson 7 

Rodrigues, Guilherme Semionato Galício, Joelma Kremer, Lucimara Chiari, Luiza Nogueira 8 

Cardoso, Matheus Bornelli de Castro, Paulo Cesar da Silva, Paulo Roberto Garcia Valle e Wilson 9 

Alex Martins Miranda, para tratarem da seguinte pauta: I. ABERTURA: o Presidente verificou o 10 

quórum para início da reunião, tendo sido computado a presença de 16 Conselheiros, o que 11 

permitiu a instalação dos trabalhos. II. EXPEDIENTE: 01. Tomada de assinaturas. O Presidente 12 

determinou à secretária a tomada de assinaturas dos Conselheiros na lista de presença.  02. 13 

Justificativas de ausências: O Presidente justificou as ausências dos Conselheiros: Carlos 14 

Vinícius da Silva Figueiredo, Geverson Luiz Dierings, Isnael de Camargo Dias, Jakel Santana do 15 

Prado, Jesner Marcos Escandolhero, Luiz Carlos do Rego, Marcus Aurélius Stier Serpe, Maria 16 

Neusa de Lima Pereira, Rafael Mendonça dos Santos, Rodolfo Sales Gustineli e Vitor Santos de 17 

Mello Junior. 03. Aprovação das atas das reuniões anteriores. Foram aprovadas as atas das 18 

seguintes reuniões: 12ª Reunião Extraordinária; 20ª Reunião Ordinária, 13ª Reunião 19 

Extraordinária; e 21ª Reunião Ordinária. 04. Informes da Presidência. a) O Presidente 20 

apresentou as notícias veiculadas na mídia sobre o IFMS, tais como: a participação dos 21 

estudantes na disputa da Olimpíada Brasileira de Foguetes - OBA  para a fase nacional (Campus 22 

Dourados); a pesquisa incluindo insetos na alimentação humana (Campus Coxim); e a 23 

premiação do estudante Luiz Fernando Borges na - Feira Internacional de Ciências e 24 

Engenharia- Intel ISEF (Aquidauana); b) falou sobre a atual situação econômica do País e as 25 

implicações orçamentárias na Rede Federal que nortearam a reunião da Diretoria Executiva do 26 

Conif com o ministro da Educação, Mendonça Filho, no dia 25/04/2017, em Brasília; c) 27 

informou sobre o processo de consulta à comunidade acadêmica para composição do Conselho 28 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) que apresentará o resultado final; d) relatou sobre a 29 

escolha dos primeiros dirigentes do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de 30 

Mato Grosso do Sul (CRIE-MS), na qual foram escolhidos o reitor da Universidade Estadual de 31 

Mato Grosso do Sul (UEMS), Fábio Edir, como presidente, e o Pe. Ricardo Carlos, da 32 

Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), como vice-presidente; e) falou sobre o andamento 33 

dos Jogos do IFMS, em Dourados, na semana de 29 a 30 de junho de 2017. III. ORDEM DO DIA. 34 

1) Apresentação e homologação de Resoluções publicadas Ad Referendum: 1.1) Resolução nº 35 

059/2015 – Processo n° 23347.020847.2015-80 – PPC – Projeto Pedagógico do Curso Técnico 36 
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em Manutenção e Suporte em Informática, modalidade Proeja, do Campus Ponta Porã do 37 

IFMS. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a publicação da 38 

resolução ad referendum, tendo em vista a solicitação do Campus Ponta Porã, em 10 de 39 

dezembro de 2015, para certificação de estudante concluinte do curso e falta de tempo hábil 40 

para tramitação regular. O ato foi homologado por unanimidade do plenário. 1.2) Resolução nº 41 

004/2017 e Resolução nº 005/2017 - Processo n° 23347.003288.2017-13 – PPC – Atualização 42 

dos Projetos Pedagógicos do Curso Técnico em Informática, modalidade presencial, de nível 43 

médio subsequente, dos Campi Aquidauana e Campo Grande do IFMS. Apresentação: Luiz 44 

Simão Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a publicação da resolução ad referendum, 45 

tendo em vista a solicitação da Diretoria de Educação Básica, em 24 de fevereiro de 2017, para 46 

atualização de carga horária (de 1000 horas para 1200), em virtude da publicação do novo 47 

Catálogo Nacional de Cursos e prosseguimento dos trâmites de cadastro/alteração no sistema 48 

acadêmico e oferta de disciplinas. O ato foi homologado por unanimidade do plenário. 1.3) 49 

Resolução nº 019/2017 – Processo n° 23347.004518.2017-53 – PPC – Projeto Pedagógico do 50 

Curso (PPC) Técnico em Edificações, modalidade educação à distância, de nível médio 51 

subsequente, do Campus Corumbá do IFMS. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O Presidente 52 

do Conselho justificou a publicação da resolução ad referendum, tendo em vista a solicitação da 53 

Diretoria de Educação Básica, em 10 de março de 2017, para regularização da oferta do curso 54 

Técnico em Edificações, modalidade à distância, no Campus Corumbá e devida certificação dos 55 

estudantes. O ato foi homologado por unanimidade do plenário. 1.4) Resolução nº 029/2017 – 56 

Processo n° 23347.024793.2016-11 – Política de Gestão de Riscos do IFMS. Apresentação: Luiz 57 

Simão Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a publicação da resolução ad referendum, 58 

tendo em vista a necessidade de cumprimento da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 59 

01, de 10 de maio de 2016, a qual dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e 60 

governança no âmbito do Poder Executivo federal, artigo 1º: Os órgãos e entidades do Poder 61 

Executivo federal deverão adotar medidas para a sistematização de práticas relacionadas à 62 

gestão de riscos, aos controles internos, e à governança. O ato foi homologado por 63 

unanimidade do plenário. 1.5) Resolução nº 030/2017 – Processo n° 23347.020170.2016-61 – 64 

PPC – Projeto Pedagógico de Curso de Especialização em Docência para a Educação 65 

Profissional, Científica e Tecnológica do Campus Dourados do IFMS. Apresentação: Luiz Simão 66 

Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a publicação da resolução ad referendum, tendo 67 

em vista a solicitação da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, em 11 de maio 68 

de 2017, devido à ausência de quórum da 22ª Reunião Ordinária do Cosup, de 27 de abril de 69 

2017, na qual o processo seria relatado e, também, ao prazo para cadastro do curso no sistema 70 

e-MEC até 15 de maio de 2017. O ato foi homologado por unanimidade do plenário. 1.6) 71 

Resolução nº 031/2017 – Processo n° 23347.000349.2017-82 – PPC – Projeto Pedagógico do 72 

Curso de Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e Tecnológica do 73 
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Campus Jardim do IFMS. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O Presidente do Conselho 74 

justificou a publicação da resolução ad referendum, tendo em vista a solicitação da Pró-Reitoria 75 

de pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, em 11 de maio de 2017, devido à ausência de quórum 76 

da 22ª Reunião Ordinária do Cosup, de 27 de abril de 2017, na qual o processo seria relatado e, 77 

também, ao prazo para cadastro do curso no sistema e-MEC até 15 de maio de 2017. O ato foi 78 

homologado por unanimidade do plenário. 1.7)  Resolução nº 032/2017 – Processo n° 79 

23347.012900.2017-31 – Retificação o artigo 1º da Resolução nº 038, de 18 de outubro de 80 

2012. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a publicação da 81 

resolução ad referendum, tendo em vista a solicitação da Pró-Reitoria de Ensino, em 05 de 82 

junho de 2017, para regularização da oferta do curso Técnico em Transações Imobiliárias, 83 

modalidade a distância, em outros polos do estado e devida certificação dos estudantes. O ato 84 

foi homologado por unanimidade do plenário. 1.8)  Resolução nº 033/2017 – Processo n° 85 

23347.012897.2017-55 – Retificação o artigo 1º da Resolução nº 039, de 18 de outubro de 86 

2012. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a publicação da 87 

resolução ad referendum, tendo em vista a solicitação da Pró-Reitoria de Ensino, em 05 de 88 

junho de 2017, para regularização da oferta do curso Técnico Agente Comunitário em Saúde, 89 

modalidade a distância, em outros polos do estado e devida certificação dos estudantes. O ato 90 

foi homologado por unanimidade do plenário. 2) Apresentação, discussão e votação de 91 

processos de Regimentos Internos, Políticas e Programas: 2.1) Processo n° 92 

23347.003672.2017-16 – Atualização do Regimento Interno do Colégio de Dirigentes (Codir) 93 

do IFMS. Relatoria: Isnael de Camargo Dias (Processo de pauta da 22ª Reunião Ordinária). A 94 

leitura do relato foi realizada pela suplente Luiza Nogueira Cardoso, devido à ausência 95 

justificada do titular. O relator manifestou-se favorável à aprovação, desde que atendidas as 96 

sugestões elencadas no item 4. Após discussões definiu-se pela alteração do relato e manter a 97 

redação do parágrafo segundo do artigo 12 com a seguinte redação: “§ 2ª As requisições serão 98 

atendidas considerando a disponibilidade de espaço físico.” Aprovado por unanimidade de 99 

votos nos termos do relator e alterações sugeridas. 2.2) Processo n° 23347.023001.2016-82 – 100 

Política de Inovação do IFMS e Regimento Interno do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 101 

do IFMS. Relatoria: Claudio Zarate Sanavria (Processo de pauta da 22ª Reunião Ordinária). A 102 

leitura do relato foi realizada pelo conselheiro Claudio Zarate Sanavria, tendo em vista que o 103 

relator original foi seu suplente, Nilson Oliveira da Silva, designado para 22ª Reunião Ordinária, 104 

a qual não obteve quórum para sua realização. O relator manifestou-se favorável à aprovação, 105 

desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Claudio mencionou o memorando 106 

recebido da Pro-reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e anexado aos autos, com as 107 

justificativas quanto aos apontamentos do relato. Aprovado por unanimidade de votos nos 108 

termos do relator. 2.3) Processo n° 23347.009641.2016-80 – Política de Extensão do IFMS. 109 

Relatoria: Dejahyr Lopes Junior. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à 110 
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aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. O relator parabenizou à 111 

equipe que elaborou o documento. Fernando questionou sobre o enquadramento dos cursos 112 

de 180 horas que não são de Formação Inicial e Continuada (FIC), como cursos de 113 

aperfeiçoamento. Delmir respondeu que tais cursos são pós-graduação, sendo de 114 

responsabilidade da Propi. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 2.4) 115 

Processo n° 23347.006865.2017-11 – Programa de Auxílio de Iniciação à Docência do IFMS. 116 

Relatoria: Apio Carnielo e Silva. Relatoria realizada pelo suplente de Carlos Vinícius da Silva 117 

Figueiredo, tendo em vista sua justificativa de ausência. O relator apresentou o relato, 118 

manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. O Reitor ressaltou que esta é uma ação 119 

de esforço institucional com o intuito de contribuir didática e pedagogicamente na formação 120 

dos estudantes de licenciatura. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 2.5) 121 

Processo n° 23347.010083.2017-86 – Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do 122 

IFMS. Relatoria: Claudio Zarate Sanavria. O relator apresentou o relato, manifestando-se 123 

favorável à aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Aprovado por 124 

unanimidade de votos nos termos do relator. 3) Apresentação, discussão e votação de 125 

Processos Pedagógicos de Cursos (PPC) Técnicos: Campus Naviraí: 3.1) Processo n° 126 

23347.006889.2017-70 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Agricultura. Relatoria: 127 

Dejahyr Lopes Junior. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, 128 

sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 3.2) Processo n° 129 

23347.006883.2017-01 – Projeto Pedagógico do Curso de Técnico subsequente em 130 

Informática para Internet. Relatoria: Fernando Silveira Alves; Campus Ponta Porã: 3.3) 131 

Processo n° 23347.008837.2017-38 – PPC – Projeto Pedagógico do Curso de Técnico em 132 

Informática para Internet. Relatoria: Fernando Silveira Alves. A relatoria dos itens 3.2 e 3.3 foi 133 

realizada concomitantemente pelo relator, pois se tratou do mesmo curso. O relator 134 

apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Fernando observou 135 

que umas das propostas do programa de permanência e êxito é o curso de nivelamento, mas 136 

considerando que o mesmo não consta nos projetos pedagógicos dos cursos, como seria 137 

possível a inclusão desses estudantes no SIGA (Sistema de Gestão Acadêmica) para o devido 138 

controle. Delmir disse que a solicitação para adaptação do sistema já foi encaminhada à 139 

Diretoria de Gestão de Tecnologia de Informação e encontra-se em lista de espera, na qual 140 

possui, em torno, de 68 solicitações. Joelma solicitou a atualização das legislações do relato. 141 

Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. Campus Três Lagoas: 3.4) Processo 142 

n° 23347.005881.2017.96 – Atualização do Projeto Pedagógico do Curso Técnico em 143 

Manutenção e Suporte em Informática, modalidade Proeja. Relatoria: Delmir da Costa Felipe 144 

(Processo de pauta da 22ª Reunião Ordinária). O relator apresentou o relato, manifestando-se 145 

favorável à aprovação, sem ressalvas. Delmir explicou que a alteração é para inclusão na grade 146 

curricular da unidade de “Formação Cidadã”. Joelma solicitou atualização dos dados da cidade, 147 



 

Página 5 de 8 

pois estão ultrapassados. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator e sugestão 148 

acatada. 4) Apresentação, discussão e votação de Processos Pedagógicos de Cursos (PPC) de 149 

Formação Inicial e Continuada (FIC): Campus Aquidauana: 4.1) Processo n° 150 

23347.012082.2016-95 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em Operador de Computador. 151 

Relatoria: Guilherme Semionato Galício. O relator apresentou o relato, manifestando-se 152 

favorável à aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Aprovado por 153 

unanimidade de votos nos termos do relator. Campus Corumbá: 4.2) Processo n° 154 

23347.009898.2017-12 – Atualização do Projeto Pedagógico do Curso FIC em Programador 155 

Web. Relatoria: Aislan Vieira de Melo. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável 156 

à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 157 

Campus Coxim: 4.3) Processo n° 23347.003096.2017-07 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em 158 

Espanhol Básico. Relatoria: Relatoria: Apio Carnielo e Silva. Relatoria realizada pelo suplente de 159 

Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, tendo em vista sua justificativa de ausência. O relator 160 

apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, desde que atendidas as sugestões 161 

elencadas no item 4. Delmir comunicou que serão ofertadas 40 vagas e não apenas 20, 162 

conforme informação da Direção-Geral do Campus Coxim. Aprovado por unanimidade de votos 163 

nos termos do relator. 4.4) Processo n° 23347.003142.2017-60 – Projeto Pedagógico do Curso 164 

FIC em Operador de Computador. Relatoria: Guilherme Semionato Galício. O relator 165 

apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por 166 

unanimidade de votos nos termos do relator. Campus Dourados: 4.5) Processo n° 167 

23347.001744.2017-82 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em Desenvolvedor de Jogos 168 

Eletrônicos. Relatoria: Paulo Cesar da Silva. O relator apresentou o relato, manifestando-se 169 

favorável à aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Aprovado por 170 

unanimidade de votos nos termos do relator. 4.6) Processo n° 23347.011459.2016-99 – Projeto 171 

Pedagógico do Curso FIC em Reciclador. Relatoria: Rodolfo Sales Gustineli (Processo de pauta 172 

da 22ª Reunião Ordinária). A leitura do relato foi realizada pelo conselheiro Paulo Roberto 173 

Garcia Valle, devido à ausência justificada do relator, o qual se manifestou favorável à 174 

aprovação do mesmo, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do 175 

relator. 4.7) Processo n° 23347.016704.2016-54 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em 176 

Regente de Coral. Relatoria: Claudio Zarate Sanavria (Processo de pauta da 22ª Reunião 177 

Ordinária). A leitura do relato foi realizada pelo conselheiro Claudio Zarate Sanavria, tendo em 178 

vista que o relator original foi seu suplente, Nilson Oliveira da Silva, designado para 22ª Reunião 179 

Ordinária, a qual não obteve quórum para sua realização. O relator manifestou-se favorável à 180 

aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Aprovado por unanimidade 181 

de votos nos termos do relator. Campus Nova Andradina: 4.8) Processo n° 182 

23347.020646.2016-63 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em Apicultor. Relatoria: Wilson Alex 183 

Martins Miranda (Processo de pauta da 22ª Reunião Ordinária). O relator apresentou o relato, 184 
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manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos 185 

nos termos do relator. 4.9) Processo n° 23347.020566.2016-16 – Projeto Pedagógico do Curso 186 

FIC em Auxiliar Administrativo. Relatoria: Aislan Vieira de Melo. O relator apresentou o relato, 187 

manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos 188 

nos termos do relator. 4.10) Processo n° 23347.020643.2016-20 – Projeto Pedagógico do 189 

Curso FIC em Desenhista de Topografia. Relatoria: Isnael de Camargo Dias (Processo de pauta 190 

da 22ª Reunião Ordinária). A leitura do relato foi realizada pela suplente Luiza Nogueira 191 

Cardoso, devido à ausência justificada do titular. O relator manifestou-se favorável à 192 

aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Após discussões definiu-se 193 

pela alteração do relato. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator e 194 

alterações sugeridas. 4.11) Processo n° 23347.020671.2016-47 – Projeto Pedagógico do Curso 195 

FIC em Instalador e Reparador de Redes de Computadores. Relatoria: Guilherme Semionato 196 

Galício (Processo de pauta da 22ª Reunião Ordinária). O relator apresentou o relato, 197 

manifestando-se favorável à aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. 198 

Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 4.12) Processo n° 199 

23347.020644.2016-74 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em Operador de Máquinas e 200 

Implementos Agrícolas. Relatoria: Matheus Bornelli de Castro. O relator apresentou o relato, 201 

manifestando-se favorável à aprovação, desde que atendidas e/ou justificadas as sugestões 202 

elencadas no item 4. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. IV. 203 

COMUNIÇÃO DOS CONSELHEIROS. Delmir atualizou ao Conselho sobre andamento dos 204 

trabalhos em relação às diretrizes de ensino, pesquisa, extensão e gestão, lembrando que o 205 

processo encontra-se em diligências até a atualização da Portaria/Setec nº 17/2016. Informou 206 

que em reunião da Câmara de Ensino do Conif foi posto que a portaria citada será ajustada, 207 

com o prazo de publicação previsto até 28 de julho de 2017, com possibilidade de prazo para 208 

que as instituições se adequem, com possível implantação a partir do semestre 2018.1. A 209 

comissão relatora do processo de diretrizes de ensino, pesquisa, extensão e gestão sugeriu a 210 

constituição de uma comissão ah doc, com a mesma representatividade da comissão original, 211 

para a compilação das contribuições da comissão original, do Colégio de Dirigentes e da 212 

Procuradoria Jurídica em um texto único para então a comissão relatora analisar e dar um 213 

parecer. Aislan complementou que os professores de todos os campi realizaram um manifesto 214 

solicitando uma nova comissão composta por um representante docente de cada campus, 215 

eleitos pelos pares, um representante da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), 216 

indicado pela própria CPPD, um representante do Sinasefe, indicado pelo próprio sindicato, e 217 

três representantes da gestão, indicados pelo Reitor. Fernando explicou que, em relação ao 218 

manifesto, o mesmo foi procurado pela CPPD, pois foi presidente da comissão até novembro de 219 

2016, na qual tinha por proposta que essa nova comissão das diretrizes não realizasse um novo 220 

texto, mas sim escolher um entre as três sugestões de texto. Após discussões, o plenário 221 
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decidiu pela constituição da comissão ad hoc por origem, com a inclusão dos campi que não 222 

possuíam representatividade, a partir da definição de ajustes da Portaria 17. Fernando solicitou 223 

à Pró-reitoria de Inovação, Pesquisa e Pós-graduação a criação de um fluxo contínuo de registro 224 

de projetos de pesquisas, pois atualmente há somente via edital. Luiz Simão informou que este 225 

objetivo está em andamento por meio de um sistema informatizado. Aislan, em nome do 226 

Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged), apresentou uma proposta realizada 227 

pelos servidores lotados neste núcleo de todos os campi de alteração do  228 

Regimento Geral neste ponto do Nuged, tendo em vista a aprovação do mesmo de uma forma 229 

que eles não concordavam. O conselheiro solicitou a inclusão do documento para apreciação 230 

do conselho na próxima reunião. Em relação ao controle de frequência por meio do registro de 231 

ponto eletrônico, Aislan questionou a legitimidade da Diretoria de Gestão Pessoas (Digep) em 232 

regulamentar tal assunto, uma vez que, segundo ele, diverge no Estatuto do IFMS, e mais 233 

especificamente em relação ao ponto docente. O Presidente do Conselho informou que o 234 

questionamento é um ato administrativo e dessa forma foi encaminhado para DIGEP e desta foi 235 

encaminhada ao Ministério da Educação para esclarecimentos. Para o conselheiro Fernando a 236 

problemática encontra-se no fato do documento ser um regulamento e que o mesmo deveria 237 

ter sido apreciado pelo Cosup. Luiz Simão esclareceu que o documento possui uma resolução 238 

aprovando-o, mas que à época as decisões eram realizadas pelo gestor máximo da instituição, 239 

uma vez que a criação deste Conselho deu-se em 2013. Aislan solicitou, ainda, a prorrogação da 240 

Nota Técnica da Pró-reitoria de Ensino (Proen) sobre as diretrizes para o semestre 2017.2. 241 

Dejahyr agradeceu às pessoas que estão envolvidos, tanto do campus quanto da reitoria, 242 

diretamente do processo de mudança do Campus Campo Grande para sua sede definitiva. Luiz 243 

Simão também agradeceu ao Campus Campo Grande pelo convite para sua participação nas 244 

reuniões da comissão de mudança. V. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às 17h43, 245 

o Presidente declarou encerrada a 23ª Reunião Ordinária do COSUP, da qual, eu, Letícia 246 

Calsavara de Oliveira, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, 247 

pelo Presidente e pelos demais membros do Conselho Superior do Instituto Federal de Mato 248 

Grosso do Sul presentes. 249 

Luiz Simão Staszczak 

Letícia Calsavara de Oliveira 

Aislan Vieira de Melo 

Ápio Carnielo e Silva 
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Claudio Zarate Sanavria 

Dejahyr Lopes Junior 

Delmir da Costa Felipe 

Fernando Silveira Alves  

Gilson Rodrigues 

Guilherme Semionato Galício 

Joelma Kremer 

Lucimara Chiari 

Luiza Nogueira Cardoso 

Matheus Bornelli de Castro 

Paulo Cesar da Silva  

Paulo Roberto Garcia Valle  

Wilson Alex Martins Miranda 

 


