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SÚMULA 006/2014 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS 

 
Data: 15/08/2014 
Horário: das 14h40 às 21h35min 
Local: Reitoria. Rua Ceará nº 972, Bairro Santa Fé, Campo Grande – MS. 
 
Participantes:  
Moacir Augusto de Souza (presidente) 
Carla Simone Burdzinski 
Claudia Cazetta Jeronimo 
Delmir da Costa Felipe 
Girlane Almeida Bondan,  
José Gomes da Silva 
Luiz Simão Staszczak 
Marcel Hastenpflug 
Marcela Rubim Schwab Leite Rodrigues 
Marcelina Teruko Fujii Maschio 
Márcio Lustosa Santos 
Paulo Roberto Wollingerna 
Rafael Mendonça dos Santos 
Simone Marques 
Suellen Suely da Rosa Figueiredo 

 

PAUTA DA SESSÃO  
 

Informes da Presidência: 
- Explanação do Professor Paulo Roberto Wollinger, Diretor de Desenvolvimento de Ensino do Instituto 
Federal de Santa Catarina (IFSC), sobre sua experiência profissional no IFSC. 
- Justificativa de Ausências: Professora Maria Neusa de Lima Pereira, Joelson Maschio, Ubirajara Cecílio 
Garcia, e José Jorge Guimarães Garcia.·. 
- O Presidente comunicou que participou da organização do III Fórum Mundial de Educação Profissional 
e Tecnológica como membro da Comissão de Mobilização e Giane Aparecida Moura da Silva atuou na 
Comissão de Mobilização 
-Solicitou aos ordenadores de despesas que fizessem a conformidade de gestão no Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo Federal para que o IFMS não tenha restrições. 
 
Ordem do dia.  
01. Processo nº 23347.000331/2014-38 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico Integral Integrado em 

Agropecuária. Interessado: Direção-Geral do Câmpus Nova Andradina. Relatora: Carla Simone 

Burdzinski.  

- A relatora discorreu sobre o histórico do processo, embasamento legal e o fundamento do pedido. 

Explicou que o Curso Técnico Integral Integrado em Agropecuária visa atender a demanda de Nova 

Andradina e região. Pediu revisão das informações: ano e semestre de funcionamento do curso e 

previsão do número de vagas e alertou sobre a obrigatoriedade do estágio obrigatório na matriz 

curricular.  

- Após discussões, o Colegiado deliberou pela diligência do processo para adequações da matriz 

curricular, prevendo a disponibilidade de tempo para realização do estágio obrigatório.  
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02. Processo nº 23347.000923/2013-79 – Proposta de Projeto do Curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrado em Edificações – Modalidade Proeja. Interessado: Direção-Geral do 

Câmpus Aquidauana. Relator: Rafael Mendonça dos Santos.  

- O relator explicou que o curso contribuirá para alavancar o crescimento econômico do Estado e a 

melhoria da qualidade de vida da população e manifestou-se favorável a aprovação do processo.  

- Luiz Simão Staszczak ponderou sobre a importância da instituição de Câmaras Técnicas para avaliar 

os projetos de cursos. 

- Em votação o projeto foi aprovado pelo Colegiado. 

 

03. Processo nº 23347.001610/2014-19 - Regulamento do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos 

Técnicos. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen). Relator: Ubirajara Cecílio 

Garcia / Marcela Rodrigues.  

- A Relatora discorreu sobre o histórico do processo, fundamentos do pedido e manifestou-se favorável a 

sua aprovação. Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade.  

- Marcelina Maschio solicitou ao Codir que deliberasse quanto à necessidade de realizar uma reunião 

extraordinária do Cosup para apreciação dos projetos pedagógicos de cursos (PPCs) que tem início 

previsto para o primeiro semestre de 2015. Os dirigentes entenderam a urgência da apreciação dos 

PPCs e manifestaram-se favoráveis à solicitação de reunião extraordinária do Cosup.  

 

04. Processo nº 23347.001611/2014-63 – Regulamento do Colegiado de Curso / Eixo dos Cursos 

Técnicos. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação (Proen). Relator: 

Ubirajara Cecílio Garcia/Marcela Rodrigues.   

- A Relatora explicou que o Regulamento tem por finalidade disciplinar as atribuições e o funcionamento 

do Colegiado de Cursos Técnicos oferecidos, com objetivo de conduzir assuntos acadêmicos, 

acompanhar processos de autoavaliação institucional. Manifestou-se favorável à aprovação.  

- Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade devendo ser encaminhado ao Conselho 

Superior para apreciação.  

 

05. Processo nº 23347.001646/2014-01 – Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Eletrotécnica 

Subsequente – Câmpus Três Lagoas. Interessado: Câmpus Três Lagoas. Relator: Delmir da Costa 

Felipe.  

- O Relator apresentou o embasamento legal, bem como os pontos favoráveis à implantação do curso.  

- Em votação, o processo foi aprovado unanimidade.  

 

06. Processo nº 23347.001648/2014-91 – Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Eletrotécnica 

Subsequente – Câmpus Campo Grande. Interessado: Câmpus Campo Grande. Relator: Delmir da Costa 

Felipe.  

- O Relator manifestou-se favorável a sua aprovação 

- Em votação, o processo foi aprovado por unanimidade.  

 

07. Processo nº 23347.001664/2014-84 – Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Informática 

Subsequente – Câmpus Campo Grande. Interessado: Câmpus Campo Grande. Relatora: Girlane de 

Almeida Bondan.  

- A Relatora manifestou-se favorável à aprovação do processo.  

- Em votação o processo foi aprovado.   
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08. Processo nº 23347.504687/2014-46 – Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Técnico Subsequente 

em Mecânica – Câmpus Campo Grande. Interessado: Câmpus Campo Grande. Relator: Marcio Lustosa 

Santos.  

- O Relator manifestou-se favorável à aprovação no processo.  

- Em votação o processo foi aprovado por unanimidade. 

 

09. Processo nº 23347.001555/2014-67 – Minuta do Regulamento de Revalidação de Diplomas 

Expedidos por Instituições de Ensino Estrangeiras. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-

Graduação. Relator: José Gomes da Silva.  

- O Relator disse que o documento atende às prerrogativas legais, redigido de forma clara e objetiva, 

porém poderá ser aperfeiçoado com regulamentos específicos para revalidação de diplomas que 

atendam aos requerentes de nível médio e de nível superior.  

- Após discussões, o Colegiado solicitou diligência no processo para desmembrá-lo em regulamentos 

específicos.  

 

10. Processo nº 23347.001672/2014-21 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Serviços Públicos 

Subsequente – Modalidade Educação a Distância. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-

Graduação. Relator: José Jorge Guimarães Garcia / Carla Simone Burdzinski.  

- O Presidente explicou que José Jorge Guimarães foi designado como relator, porém devido ao prazo 

para envio de informações sobre o orçamento ao Ministério da Educação, designou-se Carla Simone 

como relatora. A Relatora discorreu sobre o histórico do processo, embasamento e fundamento do 

pedido. Considerou de suma importância a oferta do Curso de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio em Serviços Públicos na modalidade de Educação à Distância pelo IFMS. Manifestou-se favorável 

à aprovação do processo. Marcelina Maschio discorreu sobre a importância de consultar os órgãos de 

classe para certificar-se sobre a obrigatoriedade do estágio obrigatório de cada Projeto Pedagógico de 

Curso, mesmo que a Lei afirme que não é necessária determinada carga horária, pois quem reconhece 

os cursos são os órgãos de classe. Em seguida, o Presidente informou que no dia 24 de agosto o 

servidor Willams Lopes Pereira do Departamento de Infraestrutura do Instituto Federal de Roraima, 

Câmpus Boa Vista, estará em Campo Grande para dar orientações à Comissão Permanente de Pessoal 

Docente – CPPD. Em seguida, colocou o processo em votação, o qual foi aprovado e encaminhado ao 

Conselho Superior, sendo indicado o Conselheiro Guilherme Lafourcade Asmus, representante da 

Embrapa para ser o relator do processo.  

 

11. Processo nº 23347.001675/2014-21 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Logística - 

Subsequente – Modalidade Educação a Distancia. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-

Graduação. Relator: Luiz Simão Staszczak.  

- O Relator sugeriu alterações no texto do PPC, todas discriminadas no item 5 do seu parecer.  

- Em votação o processo foi colocado em votação nos termos do voto do relator e foi aprovado pelo 

Colegiado. 

 

12. Processo nº 23347.507183/2014-88 - Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 

Alimentos. Interessado: Câmpus Coxim. Relator:  Luiz Simão Staszczak.  

- A pedido do interessado, o processo foi retirado da pauta para adequações.  

 

13. Processo nº 23347.001473/2014-72 – Concessão de Redução da Carga Horária aos Servidores 

Estudantes. Interessado: Diretoria de Gestão de Pessoas. Relator: Rafael Mendonça dos Santos.  

- O Relator manifestou-se favorável a aprovação do processo mediante algumas alterações no texto.  
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- Marcel Hastenpflug manifestou-se favorável à aprovação, falou sobre a importância de incentivar o 

servidor a desenvolver o seu intelecto, que qualquer formação é importante para ampliar o seu 

conhecimento e pode contribuir para o desenvolvimento do Instituto.  

- Delmir Felipe afirmou ser favorável à aprovação do processo.  

- Em discussão, os dirigentes manifestaram preocupação em aprovar o processo e com isso ter que 

conceder o horário especial aos servidores sem ter certeza de que não atingirá a totalidade de algum 

setor, bem como definir quais são os cursos de interesse da instituição.  

- Luiz Simão Staszczak comentou que alguns institutos, a exemplo do Instituto Federal do Amapá, 

oferecem ao servidor uma bolsa como auxílio à Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado.  

- Após discussões, o processo foi colocado em votação, recebendo dois votos favoráveis à aprovação, 

duas abstenções e sete votos favoráveis à diligência.  

 

Comunicados dos membros do Codir.  

- José Jorge Guimarães Garcia informou que na próxima reunião será oferecida uma capacitação para 

operacionalizar o Siafi, esclarecendo as dúvidas dos dirigentes que são ordenadores de despesas.  

 

Encerramento.  

A reunião foi encerrada às 21h35min.  

 


