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ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR 
 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e cinco 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 quinta 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: Alessandra Maria Reis Barros, Carlos Vinícius da 6 

Silva Figueiredo, Delmir da Costa Felipe, Felipe Fernandes de Oliveira, Fernando Silveira Alves, 7 

Gilson Rodrigues, Isnael de Camargo Dias, Jakel Santana do Prado, Jordana Duenha Rodrigues, 8 

Luiz Carlos do Rego, Marcos Pinheiro Vilhanueva, Nilson Oliveira da Silva, Paulo Roberto Garcia 9 

Valle e Vitor Hugo Moura Cristaldo para tratarem da seguinte pauta: I.ABERTURA: o Presidente 10 

verificou o quórum para início da reunião, tendo sido computado a presença de 15 11 

Conselheiros, o que permitiu a instalação dos trabalhos. II. EXPEDIENTE: 01. Tomada de 12 

assinaturas. O Presidente determinou à secretária a tomada de assinaturas dos Conselheiros na 13 

lista de presença.  02. Justificativas de ausências: O Presidente justificou as ausências dos 14 

Conselheiros: Cleber Oliveira Soares, Geverson Luiz Dierings, Guilherme Semionato Galício, 15 

Lucimara Chiari, Matheus Bornelli de Castro e Pedro Tonetti. 03. Aprovação das atas das 16 

reuniões anteriores. Aprovadas e assinadas as atas da 23ª Reunião Ordinária e 24ª Reunião 17 

Ordinária.  04. Informes da Presidência. O presidente do Conselho Superior iniciou seus 18 

informes falando da etapa Centro-Oeste dos Jogos do IFMS que foi sediada em Campo Grande, 19 

entre os dias 06 e 10 de setembro, reunindo mais de 700 estudantes atletas de Mato Grosso do 20 

Sul (IFMS), Mato Grosso (IFMT), Brasília (IFB), Goiano (IFGoiano) e Goiás (IFG). E etapa nacional 21 

foi realizada no IFSuldeMinas, em Poços de Caldas, Minas Gerais, de 3 a 8 de outubro, com a 22 

participação de 15 estudantes do IFMS. Luiz Simão comentou também sobre as feiras de ciência 23 

e tecnologia que registraram 673 trabalhos recebidos, um recorde de acordo com o histórico. A 24 

Semana de Ciência e Tecnologia será realizada de 16 a 21 de outubro. O presidente do 25 

Colegiado destacou ainda a reunião do Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior 26 

de Mato Grosso do Sul (Crie-MS) para traçar as diretrizes do planejamento das ações para 27 
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2018, realizada em 16 de outubro. Falou sobre a participação de estudantes do IFMS no 1° 28 

Hackathon do câmpus do Pantanal (CPAN), que foi realizado entre os dias 05 e 07 de outubro, 29 

com a finalidade de desenvolver softwares para o Serviço de Inspeção Municipal de Corumbá 30 

(MS). O presidente destacou ainda o curso técnico integrado em Alimentos, oferecido pelo 31 

IFMS em Coxim, município da Região Norte do Estado, onde a indústria do segmento 32 

alimentício é a que mais gera empregos, segundo dados da Federação das Indústrias de Mato 33 

Grosso do Sul (Fiems). Falou ainda a respeito da aula inaugural do mestrado, resultado da 34 

cooperação com Instituto Politécnico do Porto (IPP), em Portugal, cuja aula inaugural 35 

aconteceu dia 23 de outubro. Também explicou que será feita resolução Ad Referendum sobre 36 

o Regulamento de Relações entre IFMS e Fundações de Apoio, que atualmente está sob análise 37 

da Procuradoria Jurídica. Destacou também o credenciamento do IFMS para ofertar o mestrado 38 

em Educação Profissional e Tecnológica, tornando-se uma das 18 instituições autorizadas pelo 39 

Comitê Gestor Nacional do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 40 

Tecnológica (ProfEPT). Luiz Simão convidou Marco Naka, presidente da Comissão de Renovação 41 

dos membros do Conselho Superior – Biênio 2018-2019 para explicar sobre a condução do 42 

processo. Marco Naka falou sobre a composição da Comissão Eleitoral – Portaria 2.389 de 19 43 

de Outubro de 2017, composta também pelas servidoras Deborah Arakaki de Souza, Letícia 44 

Calsavara de Oliveira, Patrícia Inês Marques e informou que serão compostas as subcomissões 45 

em cada campus. Explicou que o Cosup é composto por docentes, discentes e técnicos 46 

administrativos e também por estudantes egressos, representantes da Sociedade Civil e do 47 

Colégio de Dirigentes. Mostrou o cronograma de atividades, destacando que o dia da votação 48 

está agendado para o dia 5 de dezembro e a homologação, dia 14 de dezembro, na reunião do 49 

Cosup. Marco Naka especificou as ações que serão feitas pela comissão central até o 50 

lançamento do processo e destacou o apoio da Assessoria de Comunicação neste trabalho. Luiz 51 

Simão falou sobre a proposta de alteração do Regimento Geral do IFMS conforme artigos 154 e 52 

155, que trata do Núcleo de Gestão Administrativa e  Educacional (Nuged). Jakel explicou sobre 53 

a proposição de alteração, justificando que o Nuged tem sido tratado como setor, e mostrou 54 

como ficaria a nova redação do Regimento Geral. O presidente do Conselho deu início à 55 
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apreciação do tema e explicou que por decisão de 2/3 dos membros o assunto pode se tornar 56 

matéria a ser relatada na próxima reunião. Alessandra Barros, representantes dos Egressos, 57 

comentou que o Nuged lhe ajudou muito no período de faculdade, quando precisou de apoio 58 

psicológico e parabenizou o trabalho prestado. A proposta foi aprovada por unanimidade e o 59 

assunto será matéria para a próxima reunião do Conselho Superior. Luiz Simão explicou que a 60 

instituição caminha para realizar ações de revisão do estatuto, constituição dos regimentos 61 

internos dos campi e Reitoria por meio de uma ação pontual que são os Planos Anuais 62 

Específicos (PAEs) que em apreciação do Codir, precisaram passar por uma série de 63 

alinhamentos para que, ao chegar ao Cosup, não fossem apresentados para aprovação, mas 64 

para esclarecer qual metodologia de trabalho foi utilizada. Régia esclareceu que o trabalho foi 65 

pautado na transparência e na participação, envolvendo todos os servidores, trazendo a 66 

segurança para se conhecer os processos, possibilitando a compreensão do IFMS como sistema 67 

único. O presidente destacou que a metodologia precisa ser trabalhada ano a ano, lapidando 68 

parâmetros para a melhoria da efetividade do processo. III. ORDEM DO DIA.  Apresentação e 69 

homologação de Resoluções publicadas Ad Referendum: 1.1 Resolução nº 075/2017 – 70 

Processo n° 23347.012333.2017-12 – Homologação do artigo 2º, que aprovou, ad 71 

referendum, a alteração do artigo 158 do Regimento Geral do IFMS, por força do artigo 28 do 72 

Estatuto do IFMS. Apresentação: Luiz Simão Staszczak. O presidente explicou que pela 73 

primeira vez temos o pedido de servidor para dedicação exclusiva de 40 horas e é preciso 74 

passar por este conselho e a mim coube fazer o ad referendum mas a matéria deverá retornar a 75 

este conselho para sua homologação. Aprovado ad referendum por unanimidade. 2. 76 

Apresentação, discussão e votação de processos de Regimentos Internos, Políticas, 77 

Programas e Planos: 2.1 Processo n° 23347.019575.2017-37 – Calendários acadêmicos 2018. 78 

Relatoria: Delmir da Costa Felipe. O relator apresentou o relato destacando que esta é a 79 

primeira vez que os calendários acadêmicos são apresentados no Cosup no mês de outubro. 80 

Contou que isso é resultado de um trabalho realizado em conjunto com os campi e manifestou-81 

se favorável à aprovação. Posto em discussão, Isnael fez algumas ponderações da Diretoria de 82 

Ensino do Campus Dourados, entra elas as informações do texto descritivo que não estava 83 
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adequado à tabela do calendário. Delmir acatou as sugestões discutidas, sendo aprovado por 84 

unanimidade de votos nos termos do relator. 2.2 Processo n° 23347.017054.2017-45 – 85 

Regulamento da Avaliação Docente pelo Discente. Relatoria: Felipe Fernandes de Oliveira. O 86 

relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões dos 87 

membros do Conselho, o processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do 88 

relator. 3. Apresentação, discussão e votação de Processos Pedagógicos de Cursos (PPC) 89 

Superiores: Campus Aquidauana. 3.1. Processo n° 23347.009913.2017-22 – PPC – Projeto 90 

Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia Civil (Abertura). Relatoria: Marcos 91 

Pinheiro Vilhanueva. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação. 92 

Após discussões dos membros do Conselho, o processo foi aprovado por unanimidade de votos 93 

nos termos do relator. 3.2 Processo n° 23347.009833.2017-77 – Projeto Pedagógico do Curso 94 

Superior de Tecnologia em Redes de Computadores (Abertura). Relatoria: Nilson Oliveira da 95 

Silva. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões 96 

dos membros do Conselho, o processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do 97 

relator. 3.3 Processo n° 23347.008724.2017-32 – Projeto Pedagógico do Curso Superior de 98 

Tecnologia em Sistemas para Internet (Alteração). Relatoria: Carlos Vinícius da Silva 99 

Figueiredo. O relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação e sugeriu 100 

que haja um cuidado com todos os cursos superiores quanto à monografia que consta na 101 

ementa, e explicou que o Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) amplia as 102 

opções, abrangendo também o protótipo, artigo, entre outros. Luiz Simão ressaltou que é 103 

importante que sejam observados os parâmetros do atendimento que assegura as condições 104 

de oferta do curso. O processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 105 

Campus Dourados. 3.4 Processo n° 23347.009420.2017-92 – Projeto Pedagógico do Curso de 106 

Tecnologia em Jogos Digitais (Abertura). Relatoria: Fernando Silveira Alves. O relator 107 

apresentou o relato manifestando-se favorável à aprovação e sugeriu que a carga horária do 108 

estágio obrigatório passe para estágio não obrigatório, acrescentando que muitos estudantes 109 

não concluíram o curso por não ter terminado o período de estágio. Delmir afirmou que esta é 110 

uma discussão importante e que precisa ser feita para a reestruturação do PPC, mas que antes 111 
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é preciso alterar o regulamento. Após discussões dos membros do Conselho, o relator acatou as 112 

sugestões e o processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. 3.5 113 

Processo n° 23347.009665.2017-10 – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 114 

Arquitetura e Urbanismo (Abertura). Relatoria: Jakel Santana do Prado. A relatora apresentou 115 

o relato, manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões dos membros do Conselho, o 116 

processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos da relatora. 3.6 Processo n° 117 

23347.009708.2017-67 – Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Computação 118 

(Abertura). Relatoria: Jakel Santana do Prado. A relatora apresentou o relato, manifestando-se 119 

favorável à aprovação. Após discussões dos membros do Conselho, o processo foi aprovado por 120 

unanimidade de votos nos termos da relatora. Campus Três Lagoas. 3.7 Processo n° 121 

23347.009947.2017-17 – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de 122 

Computação (Abertura). Relatoria: Felipe Fernandes de Oliveira. O relator apresentou o 123 

relato, manifestando-se desfavorável à aprovação. Luiz Carlos parabenizou o relator pelas 124 

considerações em seu relato e enfatizou que para a abertura de qualquer curso um dos pontos 125 

mais importantes é a pesquisa de viabilidade do curso. Contou que atuou muitos anos na 126 

implantação da infraestrutura física da rede e que um dos primeiros critérios para a 127 

interiorização do estudo na rede técnica federal era justamente levar oportunidades às 128 

pessoas. Ressaltou também que levar uma escola desta para o interior só tem sentido se os 129 

cursos oferecidos tiveram relação com as atividades locais, pois a ideia é atender a população. 130 

Luiz Carlos concordou com Felipe que há uma discordância com a Lei de Criação dos Institutos 131 

Federais, Lei nº 11.892/2008, em relação a quantidades de vagas oferecidas. Após discussões 132 

dos membros, o Conselho foi desfavorável à aprovação do processo. 3.8 Processo n° 133 

23347.009946.2017-72 – Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Engenharia de 134 

Controle e Automação (Abertura). Relatoria: Nilson Oliveira da Silva. O relator apresentou o 135 

relato, manifestando-se favorável à aprovação. Fernando apontou que assim como o processo 136 

anterior, este também contraria a Lei de Criação dos Institutos Federais. Nilson explicou que 137 

fará observação em seu relato quanto à observação da lei, que poderá ser atendida na 138 

condição do eixo. Após discussões dos membros do Conselho, o processo foi aprovado por 139 
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unanimidade de votos nos termos do relator. 4. Apresentação, discussão e votação de 140 

Processos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Formação Inicial e Continuada (FIC):  Centro de 141 

Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância – Cread. 4.1 Processo n° 142 

23347.007181.2017-36 – PPC FIC em Inglês Básico I, modalidade educação a distância. 143 

Relatoria: Paulo Roberto Garcia Valle. O relator apresentou o relato, manifestando-se 144 

favorável à aprovação. Após discussões dos membros do Conselho, o processo foi aprovado por 145 

unanimidade de votos nos termos do relator. 4.2 Processo n° 23347.007182.2017-81 – PPC FIC 146 

em Inglês Básico II, modalidade educação a distância. Relatoria: Paulo Roberto Garcia Valle. O 147 

relator apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões dos 148 

membros do Conselho, o processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do 149 

relator. Campus Aquidauana. 4.3 Processo n° 23347.012701.2016-41 – PPC FIC em Desenhista 150 

da Construção Civil. Relatoria: Isnael de Camargo Dias. O relator apresentou o relato, 151 

manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões dos membros do Conselho, o processo 152 

foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. Campus Campo Grande 4.4 153 

Processo n° 23347.001129.2017-76 – PPC FIC em Espanhol Básico. Relatoria: Pedro Tonetti. 154 

Paulo explicou que em decorrência da ausência do relator Pedro e pela semelhança com os 155 

processos que relatou anteriormente, apresentou o relato, manifestando-se favorável à 156 

aprovação. Após discussões dos membros do Conselho, o processo foi aprovado por 157 

unanimidade de votos nos termos do relator. 4.5 Processo n° 23347.001128.2017-21 – PPC FIC 158 

em Inglês Intermediário. Relatoria: Pedro Tonetti. Paulo explicou que em decorrência da 159 

ausência do relator Pedro e pela semelhança com os processos que relatou anteriormente, 160 

apresentou o relato, manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões dos membros do 161 

Conselho, o processo foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. Campus 162 

Nova Andradina. 4.6 Processo n° 23347.020568.2016-05 – PPC FIC em Programador de 163 

Dispositivos Móveis. Relatoria: Isnael de Camargo Dias. O relator apresentou o relato, 164 

manifestando-se favorável à aprovação. Após discussões dos membros do Conselho, o processo 165 

foi aprovado por unanimidade de votos nos termos do relator. COMUNICAÇÃO DOS 166 

CONSELHEIROS. Fernando comentou que alguns servidores que estão fazendo o mestrado na 167 
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cidade do Porto, em Portugal, entraram em contato para falar sobre a previsão de estadia que 168 

inicialmente era de duas semanas e que agora passou para três, o aumento do valor do Euro e 169 

falou que já existe um processo tramitando no Estado de Rondônia a fim de aumentar a ajuda 170 

de custo em decorrência das novas demandas. O conselheiro também questionou se as 171 

matrículas de cursos EaD contabilizam para a contagem de oferta de cursos técnicos. Luiz Simão 172 

explicou que o conceito de EaD está passando de cooperação para institucionalização, o que 173 

aumenta seu peso para 0,8, podendo ser acrescentado no orçamento futuro. Sobre a ajuda de 174 

custo para quem está prestando o mestrado na cidade do Porto, o presidente do Conselho 175 

informou que o IFMS tem seguido o edital, mas que se achar necessário é possível que estes 176 

estudantes façam o requerimento dentro de suas necessidades para que o assunto seja 177 

avaliado, mas enfatizou que a instituição não tem orçamento para cobrir as despesas extras. 178 

Jakel parabenizou todos pela Semana de Servidor e comentou sobre as ações que estão sendo 179 

realizadas no Campus Campo Grande, fazendo o convite aos conselheiros para participarem das 180 

atividades. Delmir informou que dia 30 será realizada a primeira reunião do Conselho de 181 

Ensino, Pesquisa e Extensão (Coepe) na qual será dada posse aos conselheiros e repassadas as 182 

primeiras orientações. O conselheiro pediu esforço de todos para divulgação do Exame de 183 

Seleção, cujas inscrições se encerram dia 3 de novembro e solicitou empenho dos relatores da 184 

reunião que já repassem à Secretaria do Cosup seus relatos atualizados, pois alguns cursos 185 

precisam ser cadastrados no e-Mec até dia 30 de outubro. Felipe pediu informações sobra a 186 

pauta de diretrizes e atividades docentes. O presidente explicou que as portarias nº 17 e a nº 187 

246 estão sendo discutidas na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério 188 

da Educação (Setec) e o prazo encerra em outubro quando a Setec deverá se manifestar. 189 

Acrescentou que há um trabalho sendo feito por uma comissão que trará para o conselho as 190 

definições, o que poderá ocorrer até o final deste ano ou no início do ano que vem e, se 191 

necessário, convocaremos uma reunião extraordinária para discutir o assunto. Luiz Simão 192 

lembrou que o Campus Corumbá está em sua fase final para o processo de mudança para a 193 

sede definitiva, cuja data está prevista para 15 de novembro. O presidente comentou sobre a 194 

dificuldade em conduzir o orçamento, que está sendo vencido mês a mês com o repasse que é 195 
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feito, mas ainda existe 15% do custeio e 50% do orçamento contingenciados. Luiz Simão citou a 196 

gestão eletrônica de documentação como uma ação de minimizar parte dos gastos com cópias 197 

e que está em fase experimental, mas que ainda será feito seu lançamento. Enfatizou que os 198 

servidores exercem o grande papel de fazer parte do processo de implantação de uma 199 

instituição nova e parabenizou todos pelo empenho. V. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 200 

a tratar, às dezessete horas e cinquenta minutos, o Presidente declarou encerrada a 25ª 201 

Reunião Ordinária do COSUP, da qual, eu, Patrícia Inês Marques, Secretária do Conselho, lavrei 202 

a presente Ata que vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais membros do 203 

Conselho Superior do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul presentes. 204 
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