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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COORDENAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS – CONSUP
Ata da 43ª Reunião Ordinária em 25/06/2018.
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de 2018, das nove horas e trinta e cinco minutos às
treze horas e cinquenta e cinco minutos, no Auditório da Reitoria, teve início à Quadragésima
Terceira Reunião Ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, sob a Presidência do senhor Francisco Roberto Brandão Ferreira,
Reitor. De acordo com as assinaturas lançadas no livro próprio compareceram, além do Senhor
Presidente, os Conselheiros: Carlos Antônio Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, João
da Paixão Soares, José Cardoso de Souza Filho e José Valdir Damascena Araújo todos
Representantes do Colégio de Dirigentes, titulares; Aldair Ferreira Santos, Felipe dos Santos
Silva, Oglielson Pereira Silva e Ranjef Carneiro Araújo, todos Representantes dos Discentes;
João Carlos Lima Martins e Celso Gonçalo de Sousa, representantes da Sociedade Civil; João
Batista Souza, representantes dos Egressos. ABERTURA DA REUNIÃO: após a confirmação de
quórum suficiente o Presidente, Roberto Brandão, declarou aberta a sessão dando boas-vindas a
todos e em seguida deu posse a nove conselheiros: Agenor Almeida Silva, José Antônio Alves
Cutrim Junior, Renato Darcio Noleto Silva, Rommel de Sousa Neves e Rosimiro Araújo do
Nascimento, todos representantes titulares do segmento Docente e Francisco Ferreira Moreno
Filho, Irenilde de Sousa Castro, Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães e Retieli de Oliveira
Silva, todos representantes titulares do segmento Técnico Administrativo. ORDEM DO DIA: o
Presidente apresentou a pauta e convidou a Chefe da Secretaria para submeter a ata da reunião
anterior para apreciação. APRECIAÇÃO DA ATA: a Secretária submeteu a ata da 42ª Reunião
Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. INFORMES: o
presidente do Conselho, Roberto Brandão, suprimiu os informes considerando a extensão da
pauta. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO CAMPUS COELHO NETO: o
Presidente leu a portaria nº330, de 23 de abril de 2013, que dispôs sobre a autorização de
funcionamento dos Campus Coelho Neto, informando que no dia 23 de abril do corrente ano o
Campus completou cinco anos de funcionamento e que, portanto, fez-se impreterível a constituição
de uma comissão para organizar e montar a Comissão Eleitoral do Campus; sendo aberta aos
conselheiros, o direito de se disporem para constituir a comissão, a mesma foi composta pelos
seguintes membros: Rommel de Sousa Neves (Presidente), Davina Camelo Chaves, Felipe dos
Santos Silva, Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães e João Batista Souza; os mesmos terão
noventa dias, a partir desta data, para conclusão dos trabalhos. Após diversas contribuições dos
conselheiros, considerando que a comissão que trabalhou no processo 2016, teve inúmeros
equívocos, este conselho recomenda que essa comissão, hoje constituída, consulte servidores
com a devida experiência, para evitar equívocos; foi posto em regime de votação quanto ao turno,
sendo as opções: eleições em turno único obteve 17 (dezessete) votos e em dois turnos obteve 02
(dois) votos, sendo assim decidido, e não poderá ser alterado, que as eleições para Diretor Geral
do Campus Coelho Neto ocorrerá em turno único. TERMO DE CESSÃO: o presidente convidou o
Pro Reitor de Extensão, professor Fernando Lima, que iniciou agradecendo a oportunidade de,
mais uma vez, se fazer presente nesta reunião, em seguida, apresentou aos conselheiros a
proposta do termo de cessão de um imóvel na Cidade Operária, explicando que o terreno foi doado
pela ONG Pobres Servos da Divina Providência, e que o Instituto já utilizava o espaço realizando
capacitação profissional da comunidade com seus professores em uma parceria com a ONG; é
uma área de 4500 m2 toda construída, disse ainda que, a estrutura deve funcionar para capacitar
empresários e incubar empresas de base tecnológica por meio de edital; explicou que o espaço vai
servir não só para os nossos professores desenvolverem pesquisas, como também prestarmos
serviços para a comunidade e que a ideia é que o Centro de Referência sirva de apoio para todos
Ata da 43ª Reunião Ordinária do CONSUP, 25/06/2018.
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os Campi. Apresentou, por fim, a estrutura do termo de cessão iniciando pela finalidade, quanto
ao uso do imóvel, a restituição, responsabilidades de uso e conservação, benfeitorias e rescisão
de contrato. Após a apresentação, e as contribuições e considerações feitas pelos conselheiros,
sendo prestado os devidos esclarecimentos pelo Pro Reitor, o presidente, no uso da palavra,
reforçou a fala do professor Fernando, ressaltando a importância deste centro para nossa
Instituição, que será como os demais Centros de Referência Educacional, a exemplo de Colinas,
Mirinzal e Vitorino Freire, teremos agora, portanto, o Centro de Referência Educacional São Luís –
Cidade Operária; colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo
aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação da resolução. PLANO
DE CURSO: o presidente convidou a professora Ximena Bandeira, que após os cumprimentos e
agradecimentos a todos, em especial aos representantes dos Campi, aproveitou o ensejo para
apresentar os Coordenadores dos Campi representados, que vieram para fazer a defesa do curso
e responder a quaisquer dúvidas que surgirem durante a explanação dos cursos, ressaltou que
todos os projetos de cursos passaram pela Pro Reitoria de Ensino, sendo analisados a partir da
legislação, e estão aptos a serem apreciados por esse conselho, em seguida informou que a
apresentação se iniciaria com os cursos superiores, convidou então, a professora Socorro Carneiro
que discorreu sobre a necessidade da reformulação do Projeto Pedagógico dos Cursos,
ressaltando que a reformulação além de necessária vem fortalecer e reafirmar a conceituação do
curso, e imediatamente, apresentou o Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura em Ciências
Biológicas, Campus Barreirinhas, e Licenciatura em Biologia, Campus Buriticupu; o presidente
colocou em apreciação a proposta, e após as considerações foi posta em regime de votação, sendo
aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. Dando continuidade, a Pedagoga Sonia Pedroni, que
antes de iniciar as apresentações, esclareceu que o plano de curso de Cooperativismo, na
modalidade a distância, do Campus Alcântara foi retirado de pauta por necessidade de alguns
ajustes; seguidamente, fez a apresentação à plenária das características de cada curso de
educação profissional técnica de nível médio constante nos processos em análise; o Presidente
colocou em apreciação e o Conselho Superior aprovou a criação de 10 cursos, que compreende
os Campi: Campus Buriticupu os cursos de Técnico em Segurança do Trabalho na forma
Subsequente e Técnico em Segurança do Trabalho na forma Concomitante; Campus Santa Inês
os cursos de Técnico em Informática na forma Subsequente e Técnico em Informática na forma
Integrada; Campus São Luís - Centro os cursos de Técnico em Processos Fotográficos na forma
Subsequente, Técnico em Hospedagem na forma Integrada, Técnico em Hospedagem na forma
Integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos e Técnico em Manutenção de Máquinas
Industriais na forma Integrada; Campus São Luís – Monte Castelo o curso de Técnico em
Eletrotécnica na forma Integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos e o Campus São
Raimundo das Mangabeiras o curso de Técnico em Aquicultura na forma Subsequente; e a
reformulação de 3 cursos, que compreende os Campi: Campus São Luís Centro Histórico os cursos
de Técnico em Eventos na forma Integrada e o Curso de Técnico em Artesanato na forma Integrada
na modalidade Educação de Jovens e Adultos; Campus Timon o curso de Técnico em
Administração na forma Integrada na modalidade Educação de Jovens e Adultos. MINUTA DO
EDITAL DO REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU: O
Presidente convidou a Pro Reitora de Pesquisa e Inovação, professora Natilene Brito, que convidou
a professora Lucia Guezo para compor a mesa das apresentações, e fez uma breve introdução
sobre a minuta e passou a palavra a professora Lucia, que discorreu ponto a ponto, bem
suscintamente, destacando seu conteúdo e funções, composição e propósitos, com relação a
oferta, a estrutura curricular, a orientação dos alunos, a seleção, matricula e também quanto ao
Ata da 43ª Reunião Ordinária do CONSUP, 25/06/2018.
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trabalho de conclusão de curso. Após a apresentação, foi aberta a palavra aos conselheiros que
fizeram suas considerações e questionamentos; havendo pontos de divergência, em alguns
pontos, foi posto em votação os seguintes pontos: art. 46 II 1ª Proposta - manter o original e a 2ª
Proposta – exclusão do item, por unanimidade, venceu a proposta 2; proposta 1 – inclusão de um
pedagogo ou TAE, obteve 17 (dezessete) votos e a proposta 2 – manter o original obteve 2 (dois)
votos, vencendo assim a proposta 1. O presidente, então, colocou a proposta da minuta em
apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, considerando as
ressalvas, prosseguindo para a redação da resolução. PROJETOS DE CURSO DE PÓS
GRADUAÇÃO LATO SENSU: o presidente propôs que fossem apresentados todos os cursos, e
após as considerações, fossem postos em apreciação todos de uma vez; a professora Lucia
Guezo, dando continuidade na pauta, convidou os representantes dos Campi para que os mesmos
fizessem a apresentação das propostas que iniciou com o Campus Codó, na pessoa do professor
Jandherson Moura Silva, que submeteu o projeto do curso de Ensino de Ciências e Matemática; a
seguir, o Campus São Raimundo das Mangabeiras, a Pro Reitora Natilene Brito, explicou que por
falha de comunicação, não foi possível a presença de um representante do Campus, mas afirmou
que projeto do curso de Agroecologia e Biodiversidade, foi apreciado pela Pro Reitoria que deu
parecer favorável; o Campus Santa Inês, na pessoa do professor Anderson Araújo Meireles, que
submeteu o projeto do curso de Ciências e Meio Ambiente, ressaltando que o projeto é uma
parceria entre os Campi Santa Inês e Viana; e por fim, o Campus São Luís - Monte Castelo, na
pessoa do professor Raimundo Santos de Castro, que submeteu o projeto do curso de Matemática,
explicando que por erro de entendimento, trouxe apenas a minuta do curso a distância, mas
ressaltou que as duas matrizes são iguais, divergindo apenas na disciplina de Ambientação de
Ambiente Virtual que é exclusivo da plataforma EaD. Após as apresentações, o presidente abriu a
plenária para considerações, os conselheiros fizeram as indagações necessárias, em seguida, o
presidente colocou as propostas em regime de votação, sendo aprovadas, por unanimidade,
considerando as ressalvas destacadas pelos conselheiros, e prosseguirão para a redação das
resoluções. Ainda sobre essa temática, o presidente convidou a diretora do Centro de Referência
Tecnológica (CERTEC), Simone Santos, que tomando assento à mesa, informou que o Curso
Informática na Educação é um consorcio entre o CERTEC, o Campus Avançado de Rosário e o
Campus Itapecuru-Mirim e apresentou brevemente a proposta do curso. O presidente colocou a
proposta em apreciação, e em seguida, em regime de votação, sendo aprovadas, por unanimidade,
sem ressalvas e prosseguirá para a redação da resolução. CREDENCIAMENTO DE POLO (EaD):
O Presidente convidou Carlos Guilherme Cerqueira, coordenador do PRONATEC/MedioTec no
IFMA, que apresentou para a plenária o processo de credenciamento de novos polos de Educação
a Distância (EAD) do IFMA. O Centro de Referência Tecnológica do IFMA fez a avaliação dos
polos, a fim de averiguar a existência dos requisitos mínimos para o credenciamento de um polo
EAD. Ao todo, foram credenciados 4 polos: Santa Inês, Senador Alexandre Costa, Vitorino Freire
e São Luís. Após a apresentação e as considerações feitas pelos conselheiros, o presidente
colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação das resoluções. ENCERRAMENTO DA
REUNIÃO: O Presidente agradeceu a presença e a participação e, não havendo mais nada a ser
tratado, encerrou a reunião. E eu, Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira, Coordenadora dos Órgãos
Colegiados lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os
presentes. São Luís - MA, 25 de junho de 2018.
REITOR
Francisco Roberto Brandão Ferreira
Ata da 43ª Reunião Ordinária do CONSUP, 25/06/2018.

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COORDENAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS – CONSUP
SECRETÁRIA
Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira
EX- REITOR
José Ferreira Costa
Valéria Maria Carvalho Martins
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL
Álvaro Cardoso de Paiva
Celso Gonçalo de Sousa
Hélica Araújo Silva
João Batista Souza
João Carlos Lima Martins
José Álvaro Costa
Léa Cristina da Costa Silva
REPRESENTAÇÃO DO COLÉGIO DE DIRIGENTES
Carlos Antônio Barbosa Firmino
Davina Camelo Chaves
João da Paixão Soares
José Cardoso de Souza Filho
José Valdir Damascena Araújo
REPRESENTAÇÃO DOS DISCENTES
Alclemar Santos França
Aldair Ferreira Santos
Felipe dos Santos Silva
Oglielson Pereira Silva
Ranjef Carneiro Araújo
REPRESENTAÇÃO DOS DOCENTES
Agenor Almeida Filho
José Antônio Alves Cutrim Junior
Renato Darcio Noleto Silva
Rommel de Sousa Neves
Rosimiro Araújo do Nascimento
REPRESENTAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
Dorival dos Santos
Francisco Ferreira Moreno Filho
Irenilde de Sousa Castro
Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães
Retieli de Oliveira Silva

Ata da 43ª Reunião Ordinária do CONSUP, 25/06/2018.

