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SÚMULA 005/2014 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS 
 

Data: 24/07/2014  
Horário: 14h às 20h35h 
Local: Reitoria. Rua Ceará nº 972, Bairro Santa Fé, Campo Grande – MS. 
 
Participantes:  
Maria Neusa de Lima Pereira 
Carlitos Oliveira 
Delmir da Costa Felipe 
Emerson Corazza 
Girlane Almeida Bondan 
Guilherme Cunha Princival 
Isabella Saliba Pereira 
Joelson Maschio 
José Gomes da Silva 
José Jorge Gomes Guimarães Garcia 
Marcelina Teruko Fujii Maschio 
Rafael Mendonça dos Santos 
Ubirajara Cecílio Garcia 
Volmar Meia Casa 

PAUTA DA SESSÃO  

Informes da Presidência: 

- A Presidente justificou as ausências de: Marcel Hastenpflug, Márcio Lustosa Santos, Luiz Simão 
Staszczak, Emerson Corazza, Carlitos Fiovarante de Oliveira e Carla Simone Burdzinski.  
- Apresentação dos novos Pró-Reitores de Administração (Proad) e de Desenvolvimento Institucional 
(Prodi), José Jorge Guimaraes Garcia e José Gomes da Silva, respectivamente. 
- Informou que o Conif assinou dois convênios: Convênio de Cooperação Técnica e outras avenças – 
que apresenta os termos e condições para o acesso do Portal Universia, que permite o intercâmbio com 
outras instituições de ensino e o convênio para a concessão de bolsas de educação EaD (Ensino de 
Idiomas a Distância) com a disponibilização de 3.800 (três mil e oitocentos) vouchers para curso de 
inglês, oferecido para as instituições parceiras.  
- Quanto à reestruturação administrativa do IFMS, informou que os procedimentos administrativos 
começaram a ser mapeados, depois serão publicadas as normativas, explicou que esses requisitos são 
imprescindíveis para a descentralização.  
- Com relação à pauta do dia, solicitou ao Colegiado a oportunidade de inserir dois processos urgentes 
devido à necessidade de atualização da matriz curricular: Processo nº 23347.001551/2014-89 - 
Adequação do Projeto do Curso de Manutenção e Suporte em Informática – Modalidade Proeja - 
Câmpus Corumbá e o Processo nº 23347.001552/2014-23 - Adequação do Projeto do Curso de 
Manutenção em Suporte em Informática – Modalidade Proeja – Câmpus Coxim. 
 
Ordem do dia.  
 
01. Processo 23347.504942/2014 - 51 - Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Administração – 
Modalidade Educação a Distância. Relatora: Girlane de Almeida Bondan.   
- A relatora considerou imprescindível a oferta de novos cursos e a consolidação dos existentes, pois 
possibilita o acesso à Educação Profissional e Tecnológica nos municípios que compreendem as regiões 
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que circundam os câmpus, trata-se de uma forma de interiorizar e democratizar o acesso à Educação 
Profissional Federal em regime de colaboração com os municípios. Manifestou-se favorável ao processo. 
- Em votação o projeto foi aprovado por unanimidade, devendo ser encaminhado ao Conselho Superior.  
 
02. Processo 23347.001431/2014-81 - Regulamento de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) dos 
Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. Relator: Delmir da Costa Felipe.  
- O relator citou o arcabouço legal que embasa o regulamento e considerou relevante a regulamentação 
do TCC no âmbito das Pós-graduações do IFMS, pois o efetivo desenvolvimento de competências 
implica a adoção de sistemas de ensino que permitam a verificação da aplicabilidade dos conceitos 
tratados em sala de aula. Manifestou-se favorável à aprovação do Regulamento, desde que atendidas ou 
justificadas as suas sugestões.  
- Joelson Maschio argumentou sobre a necessidade da inserção de pontos de controle durante o 
processo de elaboração do TCC, pois é preciso acompanhar os encontros entre orientador e orientando. 
Sugeriu que os relatórios fossem mensais.  
- Após discussões, a Presidente colocou em votação o regulamento que obteve 10 votos a favor e 02 
abstenções. O processo foi aprovado, devendo ser encaminhado ao Conselho Superior para apreciação. 
 
03. Processo 23347.001435/2014-60 – Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em 
Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica – Três Lagoas. Relator: José 
Gomes da Silva.  
- Devido à similaridade dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Especialização em Docência para a 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o relator solicitou autorização para fazer um único relato 
sobre os Processos nº 23347.001435/2014-60 (Três Lagoas), Processo 23347.001434/2014-15 (Ponta 
Porã), Processo 23347.001433/2014-71 (Corumbá) e Processo 23347.001432/2014-26 (Nova 
Andradina). O Colegiado concordou com a solicitação.  
- O relator explicou que o IFMS tem o compromisso de oferecer cursos em sintonia com os arranjos 
locais para atender o setor produtivo e promover o desenvolvimento regional, a partir da formação 
humanística, técnica, tecnológica e científica dos seus estudantes, preparando-os para a cidadania e 
para o exercício profissional. Parabenizou o IFMS pela iniciativa, em especial à equipe da Proen.  
- Girlane Almeida Bondan sugeriu que o IFMS buscasse a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 
(UEMS) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para firmar uma cooperação – 
permitindo que os estudantes do IFMS tivessem oportunidade de acessar suas respectivas bibliotecas. 
- A Presidente colocou os quatro processos em votação, os quais foram aprovados.  
  
07. Processo 23347.505429/2014-87 – Regulamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com 
Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE – IFMS). Relator: Joelson Maschio, Diretor-Geral 
do Câmpus Campo Grande.  
- O relator informou que reuniu-se com a Assistente da Proex, Isabella Saliba Pereira, e que alguns de 
seus pontos de atenção no processo foram atualizados. Primeiramente, sugeriu que o acompanhamento 
de indígenas e quilombolas fosse realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e 
Indígenas (Neabi), devido às especificidades do público. Pediu aos dirigentes que refletissem sobre o 
regime de liberdade assistida. Considerou que o NAPNE deveria atender aos servidores, mas não está 
contemplado no processo.  
- Marcelina Teruko Fujii Maschio parabenizou a Proex e o relator pela proposição, sugeriu que indicasse 
a Norma da ABNT NBR 9050, que trata de acessibilidade.  
- Ubirajara Cecílio Garcia informou que receberá o sexto servidor com necessidades especiais, desta vez 
uma experiência nova, pois o docente é surdo e ministrará as aulas em libras, com a tradução do 
intérprete.  
- A Presidente manifestou sua preocupação com o processo apresentado, porque não ficou claro o 
conceito de núcleo ou comissão. Preocupou-se com a proposta dos encontros bimestrais a serem 
realizados pela equipe, quando a necessidade do estudante ou servidor é diária. Sugeriu que o projeto 
fosse repensado para ter uma equipe permanente, a qual coordenaria um comitê com encontros 
mensalmente ou bimestralmente.  
- O Relator disse que anotou os questionamentos dos participantes e solicitou diligência no processo.  
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08. Processo nº 23347.001551/2014-89 - Adequação do Projeto do Curso de Manutenção e Suporte 
em Informática – Modalidade Proeja Câmpus Corumbá. Relator: Ubirajara Cecílio Garcia.  
- O relator explicou que o pedido de análise e aprovação da adequação do Projeto do Curso de 
Manutenção e Suporte em Informática – Modalidade PROEJA objetiva inserir a unidade curricular 
“Formação Cidadã” na matriz curricular das turmas iniciadas nos anos de 2010, 2011 e 2012, com as 
respectivas ementas e bibliografias, totalizando 165 horas, atendendo à Resolução 06, de 20/09/2012. 
Para compor esta Unidade Curricular foram consideradas diversas atividades acadêmicas de que 
comprovadamente o estudante participou no decorrer do curso. Manifestou-se favorável à aprovação do 
processo condicionada às observações de seu parecer.  
- Após a explanação do relator, a Presidente colocou o processo em votação. O processo foi aprovado 
por unanimidade, devendo ser encaminhado ao Conselho Superior.  
 
09. Processo nº 23347.001552/2014-23 - Adequação do Projeto do Curso de Manutenção em 
Suporte em Informática – Modalidade Proeja – Câmpus Coxim. Relatora: Girlane de Almeida 
Bondan.  
- A relatora manifestou-se favorável à aprovação do processo, desde atendidas as sugestões: inserção 
do Relatório Anual de Extensão do IFMS – Câmpus Coxim dos anos 2011, 2012 e 2013 no processo 
como documentação comprobatória para a adequação do projeto.  
- Após discussões, a Presidente colocou o processo em votação, o qual foi aprovado por unanimidade, 
devendo ser encaminhado ao Conselho Superior.  
 
Comunicações dos membros do Codir.  
- José Gomes da Silva discorreu sobre as ações da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional 
(Prodi), solicitou apoio para execução das atividades, como por exemplo: elaboração do plano diretor de 
todos os câmpus e elaboração do plano de trabalho da Reitoria e dos câmpus.  
- José Jorge Guimarães Garcia falou sobre a necessidade de acompanhar os contratos dos serviços 
terceirizados no IFMS. Informou que algumas medidas estão sendo tomadas para dar celeridade à 
conclusão das obras dos Câmpus de Corumbá e Campo Grande.  
- Marcelina Teruko Fujii Maschio informou que o IFMS concorreu a um Edital Doutorado Interinstitucional 
(Dinter) junto com a UFMS, sendo disponibilizadas cinco vagas para o Doutorado de Meio Ambiente e 
posteriormente serão divulgadas as informações sobre o processo seletivo.  
- A Presidente informou que no dia 15 de agosto de 2014 o Diretor de Desenvolvimento do Ensino do 
IFSC, Prof. Paulo Roberto Wollinger, estará em Campo Grande – MS, para ministrar uma palestra ao 
Colegiado e Diretores de Ensino.  
- Isabella Saliba Pereira comentou sobre os benefícios das cooperações que o IFMS fará com a 
Universia, entre eles o acesso à plataforma, onde há diversas instituições parceiras, o que facilita o 
intercâmbio entre instituições.  
- A Presidente discorreu sobre a importância de mapear as experiências de soluções ambientais que 
trazem impacto positivo para a região.  
- Carlitos Fiovorante Oliveira informou que o IFMS aderiu o EDUROAM (education roaming) - um serviço 
que permite aos estudantes e pesquisadores acesso à conexão sem fio (wi-fi), dentro do Instituto Federal 
ou em qualquer lugar que ofereça o serviço. O próximo passo será a aquisição dos “Access Point” para 
serem instalados nos câmpus.  
- Delmir da Costa Felipe informou que saiu o resultado do edital ProExt 2015 e teve o Projeto da 
Profª Márcia Ferreira Cristaldo aprovado com recursos: “Capacitação Docente em Tecnologias da 
Informação e Comunicação nas Escolas Pantaneiras de Aquidauana – MS”.  
- Joelson Maschio pediu à Proad providências para a confecção de material publicitário a fim de divulgar 
os cursos oferecidos pelo IFMS.  
- Rafael Mendonça dos Santos solicitou à Prodi que permitisse a participação dos diretores de ensino na 
reformulação do organograma. Registrou seu agradecimento à Dirti pelo sistema de fechamento de 
diário.  
 
Encerramento.  
A reunião foi encerrada às vinte horas e trinta e cinco minutos.  


