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ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte 1 

minutos, na sala de reuniões do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e 2 

Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS), localizada na Rua Ceará, n° 972, bairro Santa Fé, 3 

nesta Capital, foi realizada a vigésima primeira Reunião Ordinária do Conselho Superior (Cosup) 4 

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

estiveram presentes os senhores Conselheiros: Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, Claudio 6 

Zarate Sanavria, Delmir da Costa Felipe, Felipe Fernando de Oliveira, Fernando Silveira Alves, 7 

Geverson Luiz Dierings,  Guilherme Semionato Galício, Jakel Santana do Prado, Luiz Carlos do 8 

Rego, Luiza Nogueira Cardoso, Marcos Pinheiro Vilhanueva, Maria Neusa de Lima Pereira, Paulo 9 

Roberto Garcia Valle, Rafael Mendonça dos Santos, Rodolfo Sales Gustinelli, Rosangela Pereira 10 

Alves de Lemos e Wilson Alex Martins Miranda, para tratarem da seguinte pauta: I. ABERTURA: 11 

o Presidente verificou o quórum para início da reunião, tendo sido computado a presença de 18 12 

Conselheiros, o que permitiu a instalação dos trabalhos. II. EXPEDIENTE: 01. Tomada de 13 

assinaturas. O Presidente determinou à secretária a tomada de assinaturas dos Conselheiros na 14 

lista de presença.  02. Justificativas de ausências: O Presidente justificou as ausências dos 15 

Conselheiros: Alessandro Blainski, Cleber Oliveira Soares, Isnael de Camargo Dias, Lucimara 16 

Chiari, Matheus Bornelli de Castro e Pedro Tonetti. 03. Aprovação das atas das reuniões 17 

anteriores. A ata da 23ª Reunião Ordinária será apreciada na próxima sessão ordinária. 04. 18 

Informes da Presidência. O presidente comunicou os seguintes informes: a) início das 19 

atividades letivas na sede definitiva do Campus Campo Grande em 31 de julho de 2017; b) 20 

participação, com apresentação de projetos de pesquisa, dos estudantes do curso técnico 21 

integrado de eletrotécnica, do Campus Três Lagoas, Flávio Queiroz e Rodolfo Gustineli, na 12ª 22 

Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação (Cisti), em Lisboa, Portugal; c) 23 

realização da primeira apresentação de trabalho de conclusão de curso em Língua Brasileira de 24 

Sinais (Libras) da instituição, pelo estudante do Campus Coxim, João Paulo Francisco de 25 

Azevedo, com o título de “Vocabulário de Informática em Libras”, com o desenvolvimento de 26 

um glossário de sinais dos termos técnicos de conteúdos abordados durante o curso, como 27 

linguagem de programação, desenvolvimento web, banco de dados e engenharia de software; 28 

d) participação do Pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Marco Hiroshi Naka, e do 29 

Pró-reitor de Extensão, Airton José Vinholi Junior, da recepção dos representantes da 30 

Universidade Nacional do Japão (Kochi) na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 31 

(UEMS) em Campo Grande; e) posse do Magnífico Reitor deste Instituto como membro do 32 

Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS), em 33 

21 de agosto de 2017; f) sobre a recepção da Reitoria do IFMS da consulesa honorária da 34 
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França, Aline Saddi Chaves, do Assessor Técnico Internacional de Inovação, Cyrille Munoz, e do 35 

representante do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Consulado Francês, Gerard Perrier, 36 

para tratar sobre parcerias em temas ligados à inovação e tecnologia, foi assinado Termo de 37 

Cooperação com consulado Francês; g) falou sobre a etapa regional dos Jogos dos Institutos 38 

Ferais, etapa centro-oeste, que reúne mais setecentos estudantes-atletas em Campo Grande, 39 

das delegações dos Institutos Federais de Mato Grosso do Sul (IFMS), Mato Grosso (IFMT), 40 

Brasília (IFB), Goiano (IFGoiano) e de Goiás (IFG); h) apresentou uma proposta de cronograma 41 

resumido para a escolha dos membros da comunidade interna ao IFMS para a composição 42 

deste Conselho para o Biênio 2018/2019, a qual foi recepcionada por todos os conselheiros 43 

presentes; i) mostrou a formação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) após a 44 

eleição dos representantes discentes, docentes e técnico-administrativo da área de educação, 45 

abrindo a palavra ao conselheiro Rafael, o qual presidiu a comissão de eleição e fez breve 46 

resumo das atividades realizadas pela comissão. Luiz Simão deu posse ao novo conselheiro 47 

titular, Felipe Fernandes de Oliveira, representante da categoria docente, e entregou ao 48 

conselheiro discente, Rodolfo Sales Gustineli, o Diploma de relevantes serviços prestados a este 49 

Instituto, tendo em vista seu desligamento como estudante regular devido à conclusão do 50 

curso técnico integrado em eletrotécnica. O pleno do conselho aprovou à solicitação do 51 

Presidente para a apresentação de Tadeu Pissinati Sant'Anna, assessor para Implantação de 52 

Polos de Inovação, Gabinete do Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES), sobre o 53 

processo de credenciamento deste Instituto junto à Fundação de Apoio do Instituto Federal de 54 

Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Facto). O pleno autorizou que a Facto seja 55 

uma fundação credenciada e tutora do IFMS para que, futuramente, a instituição possa ter sua 56 

própria fundação. Para que o processo seja encaminhado ao Ministério da Educação (MEC) são 57 

necessários dois documentos, sendo um deles um regulamento institucional que define o 58 

relacionamento entre o IFMS e a Facto, e outro uma resolução que define que a Facto é a 59 

fundação de apoio para o IFMS. Sobre este assunto definiu-se que o regulamento será 60 

apreciado na sessão deste Conselho do mês de outubro/2017. Luiz Simão apresentou o teor da 61 

Decisão nº 001/2017-Cosup, referente ao protocolo realizado pelos docentes do Campus 62 

Aquidauana sobre a obrigatoriedade de registro de ponto eletrônico pela categoria e pela 63 

revisão deste documento pela DIGEP Apresentou, também, o teor da Decisão nº 002/2017-64 

Cosup, sobre a proposta de alteração do Regimento Geral em relação ao Núcleo de Gestão 65 

Administrativa e Educacional (Nuged) protocolada pelos servidores lotados no mesmo. Sobre 66 

este último tema, o Presidente propôs que a matéria seja discutida juntamente com a 67 

implantação do regimento interno dos campi e da reitoria, sendo possível a alteração do 68 

Regimento Geral posteriormente. Carlos Vinícius ressaltou que é necessário ouvir os 69 
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especialistas que compõem o núcleo para antes tomar qualquer decisão sobre o mesmo. Jakel 70 

disponibilizou-se a elencar as atividades multidisciplinares junto aos profissionais que 71 

compõem o Nuged para demonstrar os benefícios em mantê-los lotados no núcleo como um 72 

setor. Cláudio ressaltou que o regimento interno de campus poderá definir quais os cargos que 73 

comporão o núcleo. O Magnífico esclareceu que o regimento interno dos campi será único e 74 

com discriminação das categorias de campi que há dentro deste instituto, tais como campus 75 

capital, campus de interior agrícola e campus de interior industrial. Após discussão, decidiu-se 76 

pela inserção da matéria na pauta da próxima reunião, com a apresentação da conselheira Jakel 77 

sobre as atividades desempenhadas pelos servidores lotados no núcleo para posterior análise 78 

dos conselheiros sobre a admissão da matéria ou para que seja discutida junto ao regimento 79 

interno dos campi e reitoria. O presidente apresentou uma proposta para composição da 80 

comissão do regimento interno dos campi e da reitoria, a qual, após votação, foi aprovada por 81 

unanimidade. Foi definido que será um representante de cada campus, um da reitoria, um da 82 

Comissão Interna de Supervisão (CIS), um da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) 83 

e um secretário adjunto, todos com os respectivos suplentes. Os representantes da CIS e CPPD 84 

serão indicados por meio da presidência de cada comissão. III. ORDEM DO DIA. 1) 85 

Apresentação e homologação de Resoluções publicadas Ad Referendum. 1.1) Resolução nº 86 

061/2017 – Processo n° 23347.005180.2017-57 – Homologação do artigo 2º, que aprovou, ad 87 

referendum, a alteração do artigo 158 do Regimento Geral do IFMS, por força do artigo 28 do 88 

Estatuto do IFMS. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O Presidente do Conselho justificou a 89 

publicação do artigo 2ª de forma ad referendum, tendo em vista o estabelecido no artigo 28 do 90 

Estatuto do IFMS. O ato foi homologado por unanimidade do plenário. 2) Apresentação, 91 

discussão e votação de processos de Regimentos Internos, Políticas, Programas e Planos. 2.1) 92 

Processo n° 23347.020621.2016-60 – Revisão do Regulamento da Moradia Estudantil do 93 

Campus Nova Andradina. Relatoria: Geverson Luiz Dierings.  O relator apresentou o relato, 94 

manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos 95 

nos termos do relator. 2.2) Processo n° 23347.007081.2016-29 – Plano Diretor de 96 

Infraestrutura Física do IFMS. Relatoria: Delmir da Costa Felipe. O relator apresentou o relato, 97 

manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Felipe questionou sobre a previsão de 98 

“laboratórios” para o desenvolvimento dos programas de arte e cultura nos campi. Delmir 99 

explicou que há previsão de salas junto ao futuro anfiteatro, também outra opção os projetos 100 

prevê anexos à quadra esportiva, as quais poderão ser destinadas a tais demandas, bem como 101 

para aulas de ginástica. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 3) 102 

Apresentação, discussão e votação de Processos Pedagógicos de Cursos (PPC) de 103 

Especialização. Campus Naviraí: 3.1) Processo n° 23347.006877.2017-45 – PPC – Projeto 104 
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Pedagógico do Curso de Especialização em Docência para Educação Profissional, Científica e 105 

Tecnológica. Relatoria: Rafael Mendonça dos Santos. O relator apresentou o relato, 106 

manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos 107 

nos termos do relator. 4) Apresentação, discussão e votação de Processos Pedagógicos de 108 

Cursos (PPC) Superiores. Campus Aquidauana: 4.1) Processo n° 23347.003121.2017-44 – PPC – 109 

Alteração do Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet. 110 

Relatoria: Fernando Silveira Alves. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à 111 

aprovação, sem ressalvas. Delmir explicou que o processo trata da redução de quarenta para 112 

vinte vagas para o presente curso em decorrência da proposta de abertura do curso superior de 113 

Tecnologia em Redes de Computadores para o mesmo campus. Aprovado por unanimidade de 114 

votos nos termos do relator. Campus Corumbá: 4.2) Processo n° 23347.004487.2017-31 – 115 

Aumento de vagas para o Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 116 

Sistemas. Relatoria: Fernando Silveira Alves. O relator apresentou o relato, manifestando-se 117 

favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do 118 

relator. Campus Naviraí: 4.3) Processo n° 23347.006881.2017-11 – Projeto Pedagógico do 119 

Curso Superior de Bacharelado em Agronomia. Relatoria: Felipe Fernandes de Oliveira. O 120 

relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, desde que atendidas ou 121 

justificadas as observações elencadas no item 4. Aprovado por unanimidade de votos nos 122 

termos do relator. 5) Apresentação, discussão e votação de Processos Pedagógicos de Cursos 123 

(PPC) Técnicos. Campus Aquidauana: 5.1) Processo n° 23347.008137.2017-43 – Projeto 124 

Pedagógico do Curso Técnico em Informática para Internet. Relatoria: Jakel Santana do Prado. 125 

O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. Aprovado 126 

por unanimidade de votos nos termos do relator. 6) Apresentação, discussão e votação de 127 

Processos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC). Campus 128 

Aquidauana: 6.1) Processo n° 23347.013095.2017-62 – Projeto Pedagógico do Curso FIC em 129 

Língua Brasileira de Sinais (Libras), nível intermediário. Relatoria: Wilson Alex Martins 130 

Miranda. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. 131 

Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. Campus Corumbá: 6.2) Processo n° 132 

23347.009871.2017-20 – Atualização do Projeto Pedagógico do Curso FIC em Beneficiador de 133 

Minérios. Relatoria: Carlos Vinícius da Silva Figueiredo. O relator apresentou o relato, 134 

manifestando-se favorável à aprovação, desde que atendidas ou justificadas as observações 135 

elencadas no item 4. Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 6.3) Processo 136 

n° 23347.009801.2017-71 – Atualização do Projeto Pedagógico do Curso FIC em Soldado no 137 

Processo Eletrodo Revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga. Relatoria: Carlos Vinícius da Silva 138 

Figueiredo. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, desde que 139 
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atendidas ou justificadas as observações elencadas no item 4. Aprovado por unanimidade de 140 

votos nos termos do relator. Campus Coxim: 6.4) Processo n° 23347.003140.2017-71 – Projeto 141 

Pedagógico do Curso FIC em Programador de Dispositivos Móveis. Relatoria: Relato realizado 142 

pela suplente Luiza Nogueira Cardozo. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável 143 

à aprovação, desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Aprovado por 144 

unanimidade de votos nos termos do relator. 6.5) Processo n° 23347.003137.2017-57 – Projeto 145 

Pedagógico do Curso FIC em Programador Web. Relatoria: Relato realizado pela suplente Luiza 146 

Nogueira Cardozo. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, 147 

desde que atendidas as sugestões elencadas no item 4. Aprovado por unanimidade de votos 148 

nos termos do relator. Campus Dourados: 6.6) Processo n° 23347.018624.2016-33 – Projeto 149 

Pedagógico do Curso FIC em Promotor de Vendas, modalidade Proeja. Relatoria: Rodolfo Sales 150 

Gustineli. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação, sem ressalvas. 151 

Aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. IV. COMUNICAÇÃO DOS 152 

CONSELHEIROS. Fernando questionou sobre o andamento do processo do regulamento de 153 

estágio para os cursos de licenciatura, tendo em vista que o curso no Campus Coxim encontra-154 

se no quinto ano e há dificuldades para cadastro de mais de uma unidade concedente de 155 

estágio no sistema acadêmico. Sobre o assunto, o Presidente determinou à secretaria a 156 

averiguação do assunto junto à Pró-reitoria de Extensão. Maria Neusa registrou o 157 

amadurecimento e crescimento do IFMS e a importância do processo em relação ao avanço da 158 

parceira para o credenciamento com a Facto. Delmir comunicou o início do módulo “Currículo” 159 

do programa de formação pedagógica, no dia 11 de setembro. Rodolfo agradeceu pelos oito 160 

meses em que participou deste conselho na representação dos discentes e que ficará feliz em 161 

participar no próximo biênio como representante egresso do ensino básico. V. 162 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e dezessete minutos, o 163 

Presidente declarou encerrada a 24ª Reunião Ordinária do COSUP, da qual, eu, Letícia Calsavara 164 

de Oliveira, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo 165 

Presidente e pelos demais membros do Conselho Superior do Instituto Federal de Mato Grosso 166 

do Sul presentes. 167 

Luiz Simão Staszczak 

Letícia Calsavara de Oliveira 

Carlos Vinícius da Silva Figueiredo  
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Claudio Zarate Sanavria  

Delmir da Costa Felipe  

Felipe Fernando de Oliveira  

Fernando Silveira Alves  

Geverson Luiz Dierings   

Guilherme Semionato Galício  

Jakel Santana do Prado  

Luiz Carlos do Rego  

Luiza Nogueira Cardoso  

Marcos Pinheiro Vilhanueva  

Maria Neusa de Lima Pereira  

Paulo Roberto Garcia Valle  

Rafael Mendonça dos Santos  

Rodolfo Sales Gustinelli  

Rosangela Pereira Alves de Lemos  

Wilson Alex Martins Miranda 

 


