
 

 

                                  

 
 

 

SÚMULA 001/2013 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS 

 
Data: 15.03.2013 (sexta-feira).  

Horário: 14h30 às 18h30.  

Local: Sala de Reuniões do Edifício Alto do Prosa. 

Rua Alberto Neder, n° 328, Jardim dos Estados - Campo Grande/MS. 

 

Presentes 

Marcus Aurélius Stier Serpe – Reitor e presidente do Colégio de Dirigentes 

Carla Simone Burdzinski - Pró-Reitora de Extensão e Relações Institucionais 

Delmir da Costa Felipe - Diretor-Geral do Câmpus Aquidauana 

Ivan Ferreira Domingues - Pró-Reitor de Administração  

Jarbas Magno Miranda - Diretor-Geral do Câmpus Nova Andradina 

Joelson Maschio - Diretor-Geral do Câmpus Campo Grande 

Luiz Simão Staszczak - Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação 

Marcel Hastenpflug - Diretor-Geral do Câmpus Ponta Porã 

Marcelina Teruko Fujii Maschio - Pró-Reitora de Ensino e Pós-Graduação 

Roberto Assad Pinheiro Machado – Assessor de Desenvolvimento Institucional 

Ubirajara Cecílio Garcia - Diretor-Geral do Câmpus Coxim 

Adriana Orrico Carvalho - Secretária do Colégio de Dirigentes 

 

 

PAUTA DA SESSÃO 
 

I. Expediente 
 

Informes da presidência aos membros do Colégio de Dirigentes. 

 

Assuntos abordados:  

 

 - Justificativa quanto às ausências dos diretores Rafael Mendonça dos Santos e Girlane Almeida 

Bondan, por estarem em período de férias. 

 

- Submissão do Relatório de Gestão ao Colégio de Dirigentes para a devida aprovação, e 

posterior aprovação e homologação “ad referendum” pelo Conselho Superior, tendo em vista 

que o prazo final para entrega à Controladoria-Geral da União é no final de março e que a data 

da posse do Conselho Superior foi remarcada para abril. 

 

 

 

 



 

 

                                  

 
 

 

II. Ordem do dia 
 
Processo 23347.000141/2013-30: Relatório de Gestão 2012. 
 

Apresentação: Assessor Roberto Assad Pinheiro Machado, presidente da comissão de 

elaboração do Relatório de Gestão 2012. 

 

Informações/discussões: 

- Breve relato sobre a composição do Relatório de Gestão, bem como as exigências do Tribunal 

de Contas da União e Controladoria-Geral da União. 

- O relatório está subdividido em: equipe diretiva, lista de quadros, sumário, introdução, 

organograma e o conteúdo geral do relatório.  

- Quanto à ação “Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e 

Tecnológica”, a suplementação final somou mais R$ 3 milhões, referentes à progressão de 

docentes de D1 para D3. 

- Sobre a ação de “Assistência ao educando”, o previsto era atender 320 alunos, mas esse 

número chegou a 503, sendo empenhado e pago R$ 118 mil. 

- Quanto às ações vinculadas ao programa de gestão, foram expostos os números da 

“Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes”, da 

“Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores”, “Auxílio-transporte” e “Auxílio-

alimentação”. 

- Em relação à “Capacitação de servidores públicos federais em processo de qualificação e 

requalificacão”, a meta prevista era capacitar 100 servidores, foram capacitados 76. 

- Quanto à execução orçamentária da despesa por modalidade de contratação, a administração 

executou apenas concorrências e pregões, atendendo às regras impostas pelo governo federal. 

- Quanto às despesas variáveis, foram apresentados os valores gastos com servidores de 

carreira, contratos temporários, cargos de grupo de direção e assessoramento superior, e 

funções gratificadas. 

- Foram apresentados indicadores de gestão retirados do Sistema Nacional de Informações da 

Educação Profissional e Tecnológica (Sistec). 

- Foram abordados também o índice de retenção escolar acadêmica, índice de eficiência 

acadêmica e índice de titulação do corpo docente, além dos gastos correntes por aluno, gastos 

com pessoal e gastos com custeio e investimentos. 

 

Encaminhamento: 

O Relatório de Gestão 2012 foi aprovado mediante apreciação do Colégio de Dirigentes. 

 

Processo 23347.000140/2013-95: Definição dos cargos para realização de concurso público. 
 
Apresentação: Reitor Marcus Aurélius Stier Serpe. 

 

Informações/discussões: 



 

 

                                  

 
 

 

- Foram apresentadas planilhas com os cargos de docentes e técnicos-administrativos do IFMS, 

a autorização para realizar concurso público, conforme publicado no Diário Oficial da União, 

bem como a quantidade de códigos de vagas disponíveis. 

- O quadro de equivalência de docentes do IFMS publicado no DOU é de 609,29. Em relação aos 

coeficientes, o professor com dedicação exclusiva (DE) equivale 1.62, o professor com carga 

horária de 40 horas equivale a 1.1 e o professor 20 horas a 0.79.  

- Diante do exposto, o coeficiente do IFMS equivale a 376 professores DE, ou 609 professores 

40 horas, ou então, 1.200 professores com carga horária de 20 horas.  

- Foi informado que ainda há códigos de vagas a serem distribuídos ao IFMS, e que não será 

realizado concurso público para as novas unidades de Jardim, Dourados e Naviraí até que se 

tenha autorização do quadro de vagas pelo Ministério da Educação.  

- As alterações propostas na planilha devem ser negociadas com o ensino, e que a partir de 

agora será adotado o critério de eficiência do câmpus, que leva em consideração também o 

número de alunos.  

- Definiu-se que as considerações devem ser encaminhadas até dia 18 de março.  

- Defendeu-se que a banca de avaliação do concurso deve ser composta por docentes do IFMS.  

- A minuta do edital elaborada pela Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP) será 

socializada com o Colégio de Dirigentes.  

 

Encaminhamentos:  

- O Pró-Reitor de Administração Ivan Ferreira Domingues foi designado para tratar das questões 

do concurso para técnico-administrativo, e a Pró-Reitora de Ensino e Pós-Graduação Marcelina 

Teruko Fujii Maschio do concurso para docente.  

- A Pró-Reitoria de Administração ficou responsável pelas negociações com as organizadoras do 

concurso, no que diz respeito a orçamento e financeiro; e a Pró-Reitoria de Ensino e Pós-

Graduação quanto à metodologia que será adotada no certame.  

- O Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação Luiz Simão Staszczak ficou responsável por compilar as 

informações sobre a distribuição dos cargos do concurso público. 

- O edital de remoção de servidores técnico-administrativos deverá ser compartilhado com os 

membros do Colégio de Dirigentes para contribuições. 

 

III. Comunicações dos Membros do CODIR 
- Sugestão de capacitação para gestores sobre ordenação de despesas e também qualificação 

em propriedade intelectual.  

- Fomentou-se a participação de servidores do IFMS na semana administrativa do Colégio 

Militar. 

- Premiação de dois trabalhos do IFMS na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace). 

- Implantação piloto do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). 

 
IV. Encerramento 

O presidente deu por encerrada a reunião às 18h30. 


