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SÚMULA 007/2014 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS 

 
Data: 11.09.2014  
Horário: 08h30 às 13h 
Local: Reitoria. Rua Ceará nº 972, Bairro Santa Fé, Campo Grande – MS. 
 
Participantes:  
Maria Neusa de Lima Pereira  
Carlos Vinícius da Silva Figueiredo  
Claudia Cazetta Jeronimo  
Delmir da Costa Felipe  
Emerson Corazza  
Fabrício Sanches  
Giane Aparecida Moura Silva  
Girlane Almeida Bondan  
Guilherme Cunha Princival  
Isabella Saliba Pereira  
Joelson Maschio  
José Gomes da Silva  
Márcio Lustosa Santos  
Matheus Bornelli de Castro  
Rafael Mendonça dos Santos  
Tânia Mara Dias Gonçalves Brizueña  
Ubirajara Cecílio Garcia  
Wiliam Ricardo Correia Dias  
Gislaine Aparecida de Oliveira  

PAUTA DA SESSÃO  
 

Informes da Presidência: 

- Justificativa de Ausências.  José Jorge Guimarães Garcia, Marcel Hustenpflug, Luiz Simão Staszczak, 

Marcelina Maschio e Carla Burdizinski. 

- Posse dos novos dirigentes: A presidente deu posse aos novos membros do Colégio de Dirigentes: 

Carlos Vinícius da Silva Figueiredo, Diretor-Geral do Câmpus Dourados; Giane Aparecida Moura da 

Silva, Diretora-Geral do Câmpus Jardim; e Matheus Bornelli de Castro, Diretor-Geral do Câmpus Naviraí;  

- Proposta de Reunião Administrativa com Diretores-Gerais no período da tarde foi aceita pelo colegiado;  

- Comunicou que as propostas do Memorando-Circular nº 020 que foram enviadas pelos câmpus serão 

apreciadas e na próxima semana responderá formalmente;  

 

Ordem do dia.  

01. Processo nº 23347.001711/2014-80 - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Superior de Tecnologia 

em Alimentos. Interessado: Câmpus Coxim. Relator: Delmir da Costa Felipe.  

- O relator rememorou o histórico do processo, discorreu sobre o embasamento legal e fundamento do 

pedido. Manifestou-se favorável à aprovação mediante suas sugestões. 

- Em votação o projeto pedagógico foi aprovado por unanimidade nos termos do parecer do relator.  

 

02. Processo 23347.101141.2014-37 - Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Superior de Bacharelado em 

Agronomia. Interessado: Câmpus Ponta Porã. Relator: Marcio Lustosa dos Santos.  
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- O relator parabenizou ao Câmpus pela elaboração do PPC e disse que pretende implantar o projeto no 

Câmpus Nova Andradina. Recomendou que após apreciação do Conselho Superior, fosse encaminhado 

ao Conselho de Classe (CREA) para reconhecimento.  

- Após discussão, o projeto pedagógico do curso foi aprovado por unanimidade nos termos do relator. 

 

03. Processo nº 23347.001773/2014-00 - Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Metalúrgicos. Interessado: Câmpus Corumbá. Relator: Joelson Maschio.  

- O relator parabenizou o Câmpus pelo excelente trabalho, disse que o PPC foi elaborado de forma 

criteriosa. Manifestou-se favorável à aprovação do PPC, desde que atendidas ou justificadas as 

observações propostas.  

- Em votação, o processo foi aprovado nos termos do parecer do relator. 

 

04. Processo nº 23347.101229.2014-59 - Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações – 

Integrado – Presencial. Interessado: Câmpus Aquidauana. Relatora: Girlane de Almeida Bondan.  

- A relatora explicou que o PPC foi encaminhado ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) para registro, o Conselho solicitou adequações, as quais foram realizadas pela Pró-Reitoria de 

Ensino e Pós-Graduação.  

- Em votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. 

 

05. Processo nº 23347.000256/2014-13 - Projeto Pedagógico do Curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio Integrado em Mecânica - para aprovação da atualização. Interessado: Câmpus 

Campo Grande. Relator: Girlane de Almeida Bondan.  

- A relatora discorreu sobre o histórico do processo e o embasamento legal. Explicou que a adequação 

da matriz curricular não traria prejuízos aos estudantes. Manifestou-se favorável à aprovação.  

- Após discussões, o PPC foi aprovado por unanimidade. 

 

06. Processo nº 23347.101225.2014-71 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações – 

Integrado – Presencial.  Câmpus Jardim. Interessada: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Matheus Bornelli de Castro.  

- O relator discorreu sobre o histórico do processo, os fundamentos do pedido e embasamento legal. 

Manifestou-se contrário à aprovação do PPC, pois considera que cursos com ênfase em meio ambiente 

e turismo são mais adequados ao Câmpus Jardim.  

- Em votação, o projeto não foi aprovado, devendo ser arquivado na Secretaria do Colégio de Dirigentes.  

 

07. Processo nº 23347.000020/2014-79 – Projeto Pedagógico do Curso de Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio em Mecânica – Câmpus Dourados. Interessada: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-

Graduação. Relator: Rafael Mendonça dos Santos.  

- O relator manifestou-se favorável à aprovação desse projeto, desde que o interessado corrija ou 

justifique cada um dos pontos sugeridos em seu parecer, incluindo a recomendação de que a 

implantação do curso ocorra em 2017, conforme prevê o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

ou quando houver infraestrutura e equipamentos adequados à oferta.  

- Em votação, o projeto foi aprovado nos termos do relator. 

 

08. Processo nº 23347.101227.2014-60 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Informática – 

Integrado – Presencial.  Câmpus Jardim. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Carlos Vinicius da Silva Figueiredo.  
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- O relator discorreu sobre a necessidade de participação do câmpus na elaboração do projeto 

pedagógico e solicitou a suspensão do projeto para que a Proen conduza o processo com a participação 

do câmpus. 

- Em discussão, o Colegiado concordou com o parecer do relator e o processo foi arquivado.   

 

09. Processo nº 23347.101228.2014-12 - Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Edificações – 

Integrado - Presencial. Câmpus Naviraí. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Ubirajara Cecílio Garcia.  

- O relator discorreu sobre o histórico do processo, o fundamento do pedido e o embasamento legal. 

Sugeriu correções no texto e manifestou-se favorável à aprovação do projeto. 

- Em discussão, o projeto foi aprovado nos termos do relator. 

 

10. Processo nº 23347.100752.2014-68 - Programa de Avaliação de Desempenho do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS). Interessada: Diretoria de Gestão de 

Pessoas. Relator: José Gomes da Silva.  

- O relator discorreu sobre o histórico do processo e embasamento legal. Explicou que o Programa 

objetiva contribuir para o desenvolvimento dos servidores e para o alcance dos objetivos institucionais.  

- Discorreu sobre a necessidade de o programa ser apreciado pela Comissão Permanente de Pessoal 

Docente.   

- Rafael Santos apresentou os questionamentos realizados pelo Núcleo de Gestão Administrativa e 

Educacional (Nuged) do Câmpus Corumbá sobre a metodologia de avaliação e os critérios de formação 

das comissões.  

- Após discussões, o relator incluiu em seu parecer as dúvidas elencadas pelos pares e solicitou 

diligência do processo para averiguação.  

- Em votação, o Colegiado deliberou pela diligência do processo.  

 

11. Processo nº 23347.101375.2014-84 - Projeto Pedagógico do Curso Superior em Tecnologia em 

Automação Industrial. Interessado: Câmpus Três Lagoas. Relator: Matheus Bornelli de Castro.  

- O relator discorreu sobre histórico, fundamentos do pedido e embasamento legal. Realizou diversas 

considerações a serem corrigidas ou esclarecidas no texto do PPC e sugeriu a revisão da matriz 

curricular com a inclusão da unidade curricular Matemática Básica e Projeto Integrador I e II, bem como 

modificar e atualizar a bibliografia básica e complementar.  

- Em votação, o projeto foi aprovado pelo Colegiado nos termos do voto do relator. 

 

12. Processo nº 23347.001727/2014-01 - Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente de 

Manutenção e Suporte em Informática. Câmpus Coxim. Interessado: Câmpus Coxim. Relatora: Giane 

Aparecida Moura da Silva.  

- A relatora discorreu sobre fundamentos do pedido, histórico do processo e embasamento legal. Sugeriu 

algumas alterações para melhoria do texto.  

- Em votação, o projeto foi aprovado pelo Colegiado, devendo ser encaminhado para deliberação do 

Conselho Superior.  

 

13. Processo nº 23347.001522/2013-36 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico em Zootecnia – 

Subsequente – Presencial. Interessado: Câmpus Nova Andradina. Relator: Carlos Vinicius de 

Figueiredo.  
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- O relator informou que o PPC foi elaborado por uma comissão, sugeriu algumas modificações no texto 

e manifestou-se favorável à sua aprovação, desde que atendidas as recomendações contidas em seu 

parecer.  

- Em discussão, o projeto foi aprovado por unanimidade nos termos do parecer do relator.  

 

Comunicados dos membros do Codir.  

- Não houve.   

 

Encerramento.  

A reunirão foi encerrada às 13 horas.   

 


