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SÚMULA 008/2014 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE DIRIGENTES DO IFMS 

 
Data: 22.10.2014  
Horário: das 14h30 às 20h31min. 
Local: Reitoria. Rua Ceará nº 972, Bairro Santa Fé, Campo Grande – MS. 
 
Participantes:  
Maria Neusa de Lima Pereira  
Carlitos de Oliveira  
Carlos Vinícius da Silva Figueiredo  
Claudia Cazetta Jeronimo  
Claudia Fernandes  
Daniela Amaro  
Delmir da Costa Felipe  
Elisangela Turci   
Emerson Corazza  
Giane Aparecida Moura Silva  
Gislaine Aparecida de Oliveira  
Joelson Maschio  
José Jorge Guimaraes Garcia  
Marcel Hastenpflug   
Matheus Bornelli de Castro  
Moacir Augusto de Souza  
Tânia Mara Dias Gonçalves Brizueña  
Ubirajara Cecílio Garcia 
Volmar Meia Casa  

PAUTA DA SESSÃO  
 

Informes da Presidência: 
- A presidente justificou as ausências: Luiz Simão Staszczak, Marcelina Maschio, José Gomes, Girlane 
Bondan, Rafael Santos e Márcio Lustosa Santos.  
- Comunicou que a Setec/MEC encaminhou um ofício autorizando o Conselho Superior a iniciar o 

processo de consulta pública para escolha de Reitor e de Diretores-Gerais.  

- Esclareceu que o Codir tem caráter consultivo, pois é um órgão de apoio, diante disso os pareceres 

deverão ser conclusivos quanto: favorável à recomendação de aprovação ou não favorável à 

recomendação. 

 

Ordem do dia.  

01. Processo nº 23347.103791.2014-17 - Estudo da disposição geográfica e área de abrangência dos 

câmpus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (IFMS). 

Interessada: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Relator: Ubirajara Cecílio Garcia.  

- O relator discorreu sobre o embasamento legal do processo, propôs divulgação no site e manifestou-se 

favorável à recomendação do processo.  

- Os Diretores-Gerais identificaram os municípios em que seus respectivos câmpus possuem ações e 

que estão abrangidos por outra área.  

- Após democrática discussão, o relator acatou as sugestões dos pares, sendo estipulado o prazo de até 

29-10-2014 para recebimento de sugestões que serão compiladas e analisadas pela Prodi.  
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02. Processo nº 23347.000588/2013-17 – Regulamento nº 008/2014-DIGEP - Gratificação por Encargos 

de Curso ou Concurso. Interessada: Diretoria de Gestão de Pessoas. Relator: José Jorge Guimarães 

Garcia.  

- O Relator manifestou seu parecer favorável à recomendação do processo ao Conselho Superior.  

- Em votação, o Colegiado manifestou parecer favorável nos termos do voto do relator.  

 

03. Processo nº 23347.103781.2014-81 - Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licenciatura em 

Química. Câmpus Coxim. Aprovação da Atualização. Relator: Delmir da Costa Felipe.  

- O Relator sugeriu algumas alterações no texto do Projeto Pedagógico do Curso, como: revisão de 

linguagem no texto, revisão da bibliografia e atualização dos dados. Recomendou que o curso fosse 

registrado no Conselho Regional de Química.  

- Em votação, o Colegiado manifestou-se favorável à recomendação de aprovação do Conselho 

Superior, nos termos do parecer do relator.  

 

04. Processo nº 23347.103770.2014-00 - Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento 

de Sistemas. Câmpus Nova Andradina.  

- Este item foi retirado da pauta. 

 

05. Processo nº 23347.103926.2014-44- Regulamento do Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens (SCDP). Interessada: Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Relatora: Tânia Mara 

Dias Gonçalves Brizueña.  

- A relatora discorreu sobre o histórico do processo e o embasamento legal, sugeriu que fossem 

realizadas diversas adequações no texto e que fosse apreciado pela Procuradoria Jurídica.  

- Em votação o processo foi aprovado nos termos do voto da relatora que se manifestou favorável à 

recomendação da aprovação pelo Conselho Superior, desde que atendidas ou justificadas as 

observações contidas no parecer.  

 

06. Processo nº 23347.102063.2014-98 – Projeto Pedagógico do Curso Técnico Subsequente em 

Manutenção e Suporte em Informática. Interessada: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Marcel Hastenpflug.  

- O relator manifestou-se favorável à recomendação de aprovação, desde que atendidas ou justificadas 

as sugestões do item 5 de seu relato.  

- Elisangela Turci discorreu sobre a dificuldade de encontrar parcerias para realização de estágio 

obrigatório dos cursos técnicos. Em resposta, a Presidente solicitou à Proex a realização de um 

seminário para tratar desse assunto.  

- Em votação o processo foi aprovado por todos nos termos do voto de relator que recomendou a 

aprovação do PPC pelo Conselho Superior, mediante as adequações elencadas em seu parecer.  

 

07. Processo nº 23347.101200.2014-77 - Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Operador de Supermercado - 2012. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relatora: 

Professora Elisangela Turci.  

- A relatora discorreu sobre o histórico do curso, recordou que o curso foi ministrado em 2012, 

manifestou-se favorável à recomendação de aprovação apenas para o curso ofertado em 2012 e para as 

turmas futuras recomendou a alteração da carga horária de 160 para 200 horas, conforme catálogo do 

Pronatec.  
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- Após discussões o Colegiado aprovou a recomendação à aprovação pelo Conselho Superior 

exclusivamente para a turma 2012, uma vez que houve alteração da matriz do catálogo de cursos, 

portanto as próximas turmas deverão ter o plano atualizado.  

 

08. Processo nº 23347.101208.2014-33 - Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Auxiliar de Tesouraria 2014 – Pronatec. Interessada: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Carlos Vinicius da Silva Figueiredo.  

- O relator recomendou diversas alterações no projeto.  

- Após discussões, o Colegiado aprovou a recomendação da aprovação do projeto pedagógico do curso 

exclusivamente para a turma 2014/1, devendo as próximas turmas ter o PPC alterado, observando as 

recomendações do parecer do relator.  

 

09. Processo nº 23347.101232.2014-72 - Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Agricultor Agroflorestal 2013 – Pronatec. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Matheus Bornelli de Castro.  

- O relator elogiou o PPC do referido curso, esclarecendo que o PPC apresentava uma excelente 

justificativa com fundamentação legal, teórica e metodológica. Propôs algumas alterações no texto e 

manifestou-se favorável à aprovação da recomendação pelo Conselho Superior.  

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

 

10. Processo nº 23347.101230.2014-83 - Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Auxiliar Financeiro 2014 – Pronatec. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Carlos Vinicius da Silva Figueiredo.  

- O relator discorreu sobre o histórico do processo e embasamento legal do pedido considerando que o 

curso foi ofertado 2014/1 – recomenda a aprovação exclusivamente para a turma que concluiu.  

- O projeto foi recomendado à aprovação nos termos do voto do relator.  

 

11. Processo nº 23347.101122.2014-19 - Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Auxiliar Web Designer 2012 – Pronatec. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: 

Giane Aparecida Moura da Silva.  

- A relatora discorreu sobre o histórico do processo, esclareceu que o curso foi ofertado em 2012, 

explicou os fundamentos do pedido e manifestou-se favorável à aprovação da recomendação pelo 

Conselho Superior, exclusivamente para a turma 2012, pois está em conformidade com a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO).  

- Em votação, o processo foi aprovado nos termos do voto da relatora.  

 

12. Processo nº 23347.101150.2014-28 - Plano de Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) em 

Agente Ambiental de Resíduos Sólidos – Pronatec. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-

Graduação. Relator: Matheus Bornelli de Castro.  

- O relator manifestando-se favorável à aprovação da recomendação pelo Conselho Superior 

exclusivamente para as turmas 2013, devendo ser reformulado e adequado caso sejam abertas novas 

turmas.  

- Em votação, o Colegiado aprovou o processo nos termos do voto do relator.  

 

13. Processo nº 23347.101177.2014-11 - Plano de Curso FIC em Desenhista da Construção Civil 2013 

– Pronatec. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: Joelson Maschio.  
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- O Relator indicou a reformulação da estrutura básica do projeto. Manifestou favorável à aprovação 

apenas para a turma 2013, pois as novas turmas deverão ter o PPC adequado às recomendações do 

parecer.  

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

 

14. Processo nº 23347.101118.2014-42 - Plano de Curso FIC em Auxiliar de Operações em Logística 

2012. Interessado: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: Joelson Maschio.  

- O Relator manifestou-se favorável exclusivamente à aprovação da recomendação para a turma 2012, 

devendo o projeto ser revisado em atendimento às recomendações elencadas em seu parecer.  

- Em votação, o projeto foi recomendado à aprovação exclusivamente para a Turma 2012, nos termos do 

voto do relator.  

 

15. Processo nº 23347.102397.2014-61 - Projeto Pedagógico do Curso FIC de Piscicultor. Câmpus 

Coxim. Interessada: Pró-Reitoria de Ensino e Pós-Graduação. Relator: Matheus Bornelli de Castro.  

- O Relator discorreu sobre o histórico do processo, apresentou motivos que fundamentam o pedido e o 

embasamento legal para a oferta. Pediu diligência do processo para que o interessado proceda a 

adequações na matriz, visto que o curso deve ter no mínimo 180 horas de duração, pois possibilitaria 

acessar recursos do Pronatec.  

- Em votação, o colegiado concordou com o pedido de diligência para adequação da matriz curricular.   

 

Comunicados: 

- A Presidente agradeceu ao Prof. Delmir Felipe pelo trabalho realizado na Comissão de Ética.  

- Delmir Felipe informou que a Comissão de Ética finalizou a etapa de apresentação à comunidade 

acadêmica e que está em pleno funcionamento, lembrou que repassará a presidência a outro membro 

para continuidade dos trabalhos. Agradeceu o envolvimento dos câmpus, pois a Comissão atendeu a um 

número expressivo de alunos, com excelente recepção por todos.  

- Marcel Hustenpflug solicitou apoio da gestão para atender às prerrogativas que o MEC exige para 

classificar o Câmpus Ponta Porã como câmpus agrícola.  

- Wiliam Dias informou que a Dirti programou visita técnica aos Câmpus Jardim e Naviraí.  

- Emerson Corazza discorreu sobre a necessidade de estabelecer procedimentos e fluxos para a 

inscrição em editais de pesquisa e inovação, considerando a experiência do Edital da Finlândia.  

- Volmar Meia Casa convidou a todos para a formatura dos estudantes do Câmpus Nova Andradina que 

será realizada na Câmara Municipal.  

- Tânia Brizueña informou que houve 08 candidatos ao Edital de Prodoutoral.  

- Moacir Augusto de Souza comunicou que assumiu a Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais 

e que está reestruturando a equipe 

 

Encerramento.  

A reunião foi encerrada às 20h31min.   

 
 


