
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SUPERIOR

Aos vinte e cinco dias do mês de junho, às quatorze horas e cinco minutos, por meio de
webconferência, foi realizada a 36ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do IFMS, presidida
pela Reitora Elaine Borges Monteiro Cassiano, na qual esteve presente como representantes do
Colégio de Dirigentes: Carlos Vinicius da Silva Figueiredo, Claudia Santos Fernandes, Hilda
Romero, Izidro dos Santos de Lima Junior. Representantes da categoria discente: Gabriela Prado
Cirqueira Leitão, Ranuir Lucas de Oliveira Irineu, Victor Luiz Peres de Souza, Leonidas dos Santos
Rodrigues. Representantes de Egresso da Educação Básica: Leonardo do Prado Milano.
Representantes da categoria docente: Griscele Souza de Jesus, Arnaldo Pinheiro Mont’Alvão
Júnior, Matheus Couto de Oliveira. Representantes Técnico-administrativos em Administração:
Cíntia Lorena de Carvalho Figueiredo, João Batista de Morais, Pedro Henrique Sant’ana Rissato,
Ana Catarina Cortez de Araújo. Representantes Sociedade Civil: Elizabeth Spengler Cox de Moura
Leite, Claudio Sergio Rodrigues de Araújo e Lucimara Chiari. I-Abertura. O presidente constatou o
quórum regimental para início da reunião, tendo sido computado a presença de 18 conselheiros, o
que permitiu a instalação dos trabalhos. 2. Justificativas de ausências. Luiz Simão Staszczak por
motivo de compromissos assumidos anteriormente; William Silva de Paula por motivo de férias;
Vitor Mello e suplente, Jordana Duenha, por motivo de compromissos anteriormente agendados;
Eurides Silveira de Freitas e suplente, Sabrina Silva Marques, por motivo de compromissos
anteriormente agendados; Robson Lubas Arguelho e suplente, Fabiana Rodrigues, por motivos
anteriormente agendados. 3. Presença dos convidados. Ida Rockel. 4. Informes da Presidência.
A presidente informa que a reunião está sendo transmitida pelo Youtube. Os informes da
Presidente elencaram as últimas ações institucionais de destaque: a) reunião com
Superintendência Patrimonial do MS (SPU/MS). Realizada reunião com o Superintendente da
SPU/MS, Coronel Ribeiro, a Reitora e o Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional para tratativas
da regularização das obras do Campus Campo Grande; b) Diretoria de Gestão de Pessoas
(Digep)/Posse. Realizada posse de três novos servidores da categoria docente que irão para os
Campi de Coxim, Jardim e Ponta Porã; c) Recurso para continuidade da obra do Campus Naviraí.
Já está em tramitação o TED de R$ 4.500.000,00 para continuidade da obra do Campus Naviraí. A
negociação foi árdua e logo que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) liberar o
financeiro, os conselheiros serão informados. II – Ordem do Dia. 1. Apresentação de revogação
de Regimento, Regulamento. 1.1 Processo nº 23347.000497.2019-69 - Revogação do
Regimento Interno da Ouvidoria Apresentação: Ida Rockel. Realizada apresentação pela
convidada que expôs a revogação do Regimento Interno da Ouvidoria por motivo de hoje existir
Legislação específica norteadora das ações de ouvidoria, o que outrora, quando da elaboração do
Regimento, não existia. Esclareceu também que as questões de tramitação de solicitações, não
constantes na Legislação serão expressas em documento a parte (Instrução de Serviço). Após a
apresentação a Presidente abriu a palavra ao pleno. Conselheira Ana Catarina sugeriu que a
Instrução de Serviço constante no processo fosse substituída por uma Instrução Normativa
considerando o solicitado no Decreto 10.139/2019. O que, segundo a convidada Ida esclareceu já
está sendo providenciado. Por último, a Conselheira Ana Catarina solicitou saber se o processo
iria para votação. Após o manifesto de esclarecimento do Conselheiro Carlos Vinicius e sugestão
da Conselheira Hilda Romero que se caso fosse para votação deveria ser ajustado o texto que está
na convocação e, considerando que a revogação, tanto do processo 1.1 e do 1.2 da presente pauta
se fizeram necessários porque uma legislação mais recente sobrepôs a anteriormente existente
constante nos textos dos regulamentos que ora estão sendo revogados, a Presidente manteve o
processo como na pauta, ou seja, apenas apresentação. 1.2 Processo no 23347.023650.2019-26
- Revogação de Regulamentos relacionados ao desenvolvimento de pessoas.



Apresentação: Pedro Henrique Sant’ana Rissato. Realizada apresentação do processo pelo
Diretor de Gestão de Pessoas e considerando também que os motivos de tais revogações se
pautaram em Legislação recente que sobrepôs as anteriormente existentes e constantes nos
antigos documentos, e também que a nova Legislação não permite mais afastamentos parciais,
somente integrais, expôs a revogação dos seguintes Regulamentos: Regulamento para concessão
de carga horária aos servidores estudantes; Regulamento para afastamento parcial para servidores
técnico-administrativos em programas de pós-graduação (stricto sensu); Regulamento de Licença
para capacitação. Após a apresentação a Presidente abriu a palavra ao pleno. Conselheira Ana
Catarina comenta um Memorando 04/2019 da Diret constante no processo da revogação do
Regimento da Ouvidoria em que o mesmo solicita quais os temas que seriam revogados, se era o
documento integral ou algumas partes. Ela recomenda que esta solicitação de esclarecimento da
Diret, bem como a construção processual do próprio processo realizado pela Ouvidoria possa se
tornar modelo para os demais que solicitarem revogação de Regulamentos. Conselheiro João
Morais se manifestou no que tange as questões de Direito, explicou que não seria necessária
apresentação no Conselho, apenas parecer jurídico e decisão da Reitora, porque se trata de
legislação. A Presidente declara que tentará evitar os processos ad referendum e acredita ser mais
transparente apresentar ao pleno. Mas ainda irá amadurecer as sugestões. 2. Apresentação,
discussão e votação de processos de Regulamentos. 2.1 Processo no 23347.000344.2020-55
- Regulamento de Concessão de Diárias e Passagens - Relatoria: Izidro dos Santos de Lima
Júnior. Após apresentação do Conselheiro e passado a palavra ao pleno, considerando que o
Conselheiro João Morais levantou ao Conselheiro relator do processo se foi observada a Portaria
nº 204 de fevereiro de 2020 e complementado pela Conselheira Cíntia Figueiredo que a Portaria nº
204 de 06/02/2020 revogou a Portaria nº 227, a qual foi embasada a relatoria do Conselheiro Izidro
neste processo. A Presidente solicitou colocar o processo em diligência devido ao exposto pelos
conselheiros. Em votação, 16 votos favoráveis para que o processo baixe em diligência. A
conselheira Cíntia Figueiredo apoiada pela Conselheira Ana Catarina sugerem a formação de
grupos de trabalho, pelos conselheiros e a Diretoria Executiva da Reitoria (Diret) a fim de que se
faça uma espécie de gestão de risco dos processos, considerando a incidência de problemas em
processos que adentram ao Cosup e também como suporte a inexperiência de alguns
conselheiros. 3. Alteração do Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de Graduação. 3.1
Processo no 23347.018744.2019-83 - Redução do número de vagas para o curso de
Graduação de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Campus Corumbá.
Relatoria: Robson Lubas Arguelho. Presidente enfatizou que o conselheiro-relstor e sua
suplente, Fabiana Rodrigues, justificaram ausência, dessa forma a presidente solicitou ao
Conselheiro Raunir realizar a leitura do parecer. Ranuir procedeu com a leitura do histórico do
processo, as legislações pertinentes e ressaltou que não houve sugestão de alterações por parte
do relator. A Presidente colocou para apreciação do pleno. Conselheiro Victor de Souza solicita
exposição sobre o motivo da redução porque ficou em dúvida. Presidente expõe que o Campus
tomou a decisão em consulta aos colegiados baseado em algumas variáveis. Conselheira Claudia
Fernandes, explica que um dos motivadores foi não ter Laboratórios suficientes para atendimento e
como o curso atende a plataforma Nilo Peçanha e o que está exposto no Plano de
Desenvolvimento Institucional do IFMS (PDI) o Campus solicitou a redução. Em votação, 17 votos
favoráveis a aprovação do processo. 4. Apresentação, discussão e votação de processos de
Planos, Regulamentos, Regimentos. 4.1 Processo no 23347.000919.2020-30 - Atualização do
Regimento Coepe. Relatoria: Matheus Couto de Oliveira. Após a apresentação do parecer, a
Presidente colocou para apreciação dos conselheiros. Após discussões, houve a sugestão do
Conselheiro Carlos Vinícius que se redefina os prazos de convocações das reuniões
extraordinárias do COEPE conforme regulamento do COSUP, tal sejam: com 72 horas de
antecedência para as reuniões extraordinárias e, também no que tange a inserção de atas do
Coepe ao processo. Em votação, 16 votos favoráveis a aprovação do processo. 4.2 Processo no
23347.006013.2020-29 - Regulamento de afastamento docente. Relatoria: Griscele Souza de
Jesus. Após a apresentação da relatora, a Presidente colocou para apreciação do pleno. O
Conselheiro João Morais e Pedro Rissatto fizeram a sugestão no item “a)” da análise / sugestões
no parecer da relatora, da substituição da palavra “da função” por “cargo em comissão e função de



confiança” para fica conforme com o linguajar regulador das funções. Conselheiro Carlos Vinícius e
Pedro Rissatto sugerem no item “c)” da análise / sugestões no parecer da relatora, substituir
“desenvolvimento do respectivo campus” por “desenvolvimento de seu cargo no IFMS”. A Relatora
Griscele consultou os conselheiros sobre acatar ou não o exposto pelo CODIR, em despacho
complementar, sobre a retirada da exigência do parágrafo único, solicitando somente o relatório
final do estágio e a declaração da Instituição no qual realizou o estágio de pós-doutorado seja
melhor para a finalização do processo do afastamento. Aprovado pelos conselheiros a retirada. Em
votação, 16 votos favoráveis a aprovação do processo. A Presidente solicitou ao pleno sobre a
possibilidade de continuidade da reunião e após anuência e consultada também a secretaria sobre
o quórum e o retorno positivo, a reunião continuou. 4.3 Processo no 23347.002426.2018-10 -
Revisão do regulamento de RSC solicitado pela nota e Auditoria. Apresentação: Hilda
Ribeiro Romero. Após relato da Conselheira, a presidente colocou o relato para apreciação do
pleno e não havendo manifestações sobre o conteúdo, passou-se para a votação. Em votação, 14
votos favoráveis a aprovação do processo. III - Comunicações dos Conselheiros. A Conselheira
Claudia Fernandes informa que o processo 23347.005311.2020-00, retirado da pauta da 23ª
Reunião Extraordinária em 19/06/2020, foi enviado à Proen para organizá-lo conforme as
recomendações do COSUP e será encaminhado novamente ao COEPE em breve. IV -
Encerramento. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e trinta minutos, a presidente
declarou encerrada a 36ª Reunião Ordinária do Conselho Superior, da qual eu, Fabíola da Silva
Gerike, secretária ad hoc deste Conselho, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelo
presidente e pelos demais membros presentes do Conselho Superior do IFMS.
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