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Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, das dez horas e dez
minutos às doze horas e cinquenta e cinco minutos, na Sala Virtual da TV IFMA, teve
início a Quinquagésima Oitava Reunião Ordinária do Conselho Superior do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, sob a Presidência do
Senhor Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor. De acordo com as assinaturas
lançadas no livro próprio compareceram, além do Senhor Presidente, os
Conselheiros: Carlos Antônio Barbosa Firmino, João da Paixão Soares, José
Cardoso de Souza Filho e José Valdir Damascena Araújo, todos
Representantes Titulares do Colégio de Dirigentes; Creudecy Costa da Silva,
Francisca Inalda Oliveira Santos, Francisco de Assis Pereira Filho, Renato
Cadore e Rogério de Mesquita Teles, todos Representantes Titulares do
Segmento Docente; e José Lima Teles Junior, Juariedson Lobato Belo, Márcia
Andrea Araújo Santos, Rayanne Lopes dos Santos Silva, todos Representantes
Titulares do Segmento Técnico Administrativo e Luiz Antônio Figueiredo Filho,
Representante Suplente do mesmo segmento; João Carlos Lima Martins,
Representante Titular da Sociedade Civil; Alice Maria Pinto Pinheiro, Jheymisson
Kayron Pereira Almeida, Oglielson Pereira Silva e Raimunda Leida Feitosa
de Sousa, Representantes Titulares do Segmento Discentes. ABERTURA DA
REUNIÃO após a conﬁrmação de quórum suﬁciente o Presidente, Prof. Carlos
Cesar Teixeira Ferreira, declarou aberta a sessão informando que todos os
conselheiros tiveram acesso à Ata da 57ª Reunião Ordinária e perguntou se havia
alguma consideração a fazer sobre a referida Ata; APRECIAÇÃO DA ATA com a
palavra, o Prof, Renato Cadore, fez uma consideração sobre a Resolução nº 050,
que trata sobre os FCCs criados que menciona sobre a criação de um Grupo de
Trabalho, questionando se o mesmo já foi instalado e quais são os critérios
adotados; o Presidente do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira ,
retomou a palavra e fez uma fala do seu entendimento sobre as FCC's de que elas
são obrigatórias na questão dos Cursos Superiores devido ao seu processo de
Avaliação e de que precisa de um Coordenador; ressaltou que desde então incentiva
os Campi que tenham uma estrutura mínima nos cursos técnicos para o momento
que o Curso Superior vier e que vislumbra um modelo verticalizado dentro dos
Campi que depende da quantidade de estudantes; solicitou a colaboração do Prof.
Roberto Brandão, ex-Reitor, passando a palavra já que ele conduziu o último
trabalho relacionado ao redimensionamento das FCCs; com a palavra, o Prof
Francisco Roberto Brandão, ex-Reitor, deu bom dia e informou que existe um
Grupo de Trabalho GT criado pelo Colégio de Dirigentes que está sob a Coordenação
do Prof. Claudio Leão Torres, Diretor Geral do Campus São Luís Monte Castelo, e
que ﬁcou acordado na última reunião do CONSUP que seriam implementados
nomes dos conselheiros do CONSUP para debater a questão junto ao Colégio de
Dirigentes - COLDIR; sendo assim, informou que falta deﬁnir essa dinâmica se serão
dois os três nomes indicados, como também deﬁnir os FCC's para os Cursos
Técnicos; GT REDIMENSIONAMENTO DAS FCC's O Presidente do Conselho, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, retomou a palavra, e fez uma consideração de
que já existe uma representatividade de diretores gerais no CONSUP e que o ideal
seria a escolha de três nomes dos conselheiros do CONSUP, pois daria oportunidade
às representatividades dos segmentos dos estudantes, dos técnicos administrativos
e dos docentes, e que cabia ao Conselho Superior decidir se dariam os
encaminhamentos nesta data, ou em um outro momento; com a palavra, o Prof,
Renato Cadore, sugeriu que essa proposta fosse como pauta para a próxima
reunião; retomando a palavra, o Prof Carlos Antônio Barbosa Firmino, defendeu
que o ideal seria deﬁnir imediatamente os nomes para somar com o outro grupo,
pois o Prof. Claudio Leão Torres, Coordenador do GT, já estava trabalhando com
os Diretores Gerais até pelo fato dos Coordenadores de Cursos Técnicos não terem
FCC, havendo uma sobrecarga de trabalho e com isso já serem prejudicados; dando
continuidade e agora com a palavra, o Prof Francisco de Assis Pereira Filho,
concordou com o Antônio Firmino em deﬁnir de forma rápida as indicações; em
seguida, a conselheira Márcia Andrea Araújo Santos, também concordou com os
colegas pelo fato dos trabalhos já terem começado há dois meses atrás e dada a
urgência e complexidade da situação; pontuou que não será um trabalho fácil de
ser executado porque as FCCs não serão disponibilizadas para todos os chefes; se
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colocou à apreciação para fazer parte da Comissão; agora com a palavra, a
conselheira Alice Maria Pinto Pinheiro também se manifestou informando que
após reunir com os outros discentes, decidiram que a Raimunda Leida Feitosa de
Sousa, Representante Suplente do Segmento Discente, estava à disposição para
compor o referido GT; continuando, o presidente do Conselho, Prof Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, colocou para apreciação do Conselho Superior os nomes
indicados Márcia Andrea Araújo Santos, Representante Titular do Segmento
Técnico Administrativo, Prof Francisco de Assis Pereira Filho, Representante
Titular do Segmento Docente e Raimunda Leida Feitosa de Sousa,
Representante Suplente do Segmento Discente e todos concordaram, por
unanimidade, sem ressalvas; o Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira,
ﬁnalizou dizendo que fará um comunicado formal ao Coordenador do GT, Prof.
Claudio Leão Torres, para que ele faça a inclusão dos três conselheiros nas
discussões
sobre
a
temática; HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM DA
RESOLUÇÃO Nº 069/2020 – ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DA REITORIA dando sequência aos encaminhamentos da pauta, o Presidente, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, colocou uma apresentação na tela para facilitar a
compreensão das alterações da Estrutura da Reitoria, intitulada de Gestão IFMA
2020-2024; citou as principais motivações da proposta de alteração; com relação às
alterações das Pró-Reitorias, informou que apenas a Pró-Reitoria de Ensino - PROEN
passaria a se chamar Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis - PRENAE; já
com relação à estrutura do Gabinete da Reitoria informou que houve a criação da
Unidade de Gestão da Integridade - UGI para garantir a integridade da instituição
em todos os seus aspectos; informou, também, que houve mudança da
Coordenadoria dos Órgãos Colegiados para Secretaria dos Colegiados Superiores,
com ida da FG1 para DIGTI, e a vinda da FG2 da PROJUR para suprir a referida
Secretaria; houve também mudanças de nomenclatura e de vinculação; falou da
Assistência do Gabinete com inserção dos serviços da CECCA na emissão de atos
administrativos; já com relação à PROAD houve alterações na nomenclatura e no
conceito organizacional; ressaltou que transformou a estrutura verticalizada em
horizontal com a criação de uma Diretoria de Orçamento e Finanças; criação da
Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira; criação do Núcleo de
Projetos; quanto á estrutura da PROPLADI destacou a manutenção da FG1 na nova
Coordenadoria de Cadastro, Legislação e Benefícios para servidores inativos; a
retirada da CD4 da Pesquisadora Institucional com ida do Departamento de PI para
a PRENAE; criação da Coordenadoria de Redes, Infra e Serviços de TI; na PRENAE
houve desvinculação da DDHIS e da Diretoria de Educação, criação da
Coordenadoria de Redes da Biblioteca e a chegada do Departamento de Pesquisa
Institucional que saiu da PROPLADI como também a mudança de nomenclatura nos
Departamentos de Ensino Técnico e Superior; na PRPGI informou que não houve
alteração nenhuma e que está tentando melhorar seus serviços na colocação de
mais servidores; com relação à PROEXT houve mudança de nomenclatura com
alteração no nome da Diretoria de Projetos e no Departamento de Relações;
informou, também, que na CERTEC um dos principais desaﬁos nesse novo ciclo é
potencializar o ensino à distância dentro da instituição pelo fato de existirem
matriculas relacionadas a ensino à distância, como também prefeituras querendo
fazer parcerias; que houve criação de um Departamento de Administração e
Radiodifusão CD 4, sem prejuízos nas movimentações, com uma estrutura que
possa criar plataformas de cursos para termos ofertas institucionalizadas, tendo o
Prof Fernando Lima responsável pelo CERTEC; que está havendo movimentação de
servidores da Reitoria para dar apoio necessário para esse projeto de ensino;
ﬁnalizou informando que não houve qualquer prejuízo, sem implementação de
nenhuma CD ou FG mais na nova estrutura e que foi uma implementação de
melhorias; ressaltou que a estrutura foi montada em um modelo de gestão mais
adequado pra depois inserir as pessoas e não o inverso; o presidente agradeceu a
participação de todos que puderam contribuir com esse modelo e não teve ainda a
oportunidade de fazer uma discussão com o COLDIR, mas disse que fará uma
apresentação com a nova estrutura da Reitoria com essas alterações na perspectiva
de melhoria dos nossos serviços, pois a comunidade do IFMA só tem a ganhar com
essa nova proposta; o presidente abriu para comentários; com a palavra, o Prof
Francisco Pereira parabenizou a equipe de transição, principalmente no que
concerne à Governança que dará uma blindagem à Instituição; falou que o
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redesenho da nova estrutura está alinhado; fez uma consideração duvidosa sobre a
Coordenadoria de Patrimônio e Logística que passa para Coordenadoria de
Patrimônio e Almoxarifado; o presidente parabenizou o olho clinico do Prof.
Francisco Pereira e esclareceu que o Patrimônio está vinculado à Diretoria de
Orçamento e Finanças por causa da questão patrimonial e que o Almoxarifado
deveria estar do outro lado mas faltou uma função para implementar e que foi feito
um ajuste para contemplar a questão do referido Almoxarifado que não podia ﬁcar
solto e a pessoa indicada dentro da Coordenadoria que fará o trabalho também do
Almoxarifado; como não tem função foi feita a agregação; agora com a palavra, o
Prof Antônio Firmino parabenizou o trabalho e sugeriu a troca do nome CERTEC
para CETEC Centro de Tecnologia de Educação à Distância pois o nome CERTEC não
mostra educação à distância, e que esse era o momento já que estava havendo
mudanças; o presidente, Prof Carlos Cesar Teixeira Ferreira retomou a palavra e
falou que o CERTEC não vai abraçar somente a educação à distância e que ele vai
concentrar outras ações; que existem outros projetos numa linha para otimizar os
recursos do Instituto, citou o exemplo do São José Operário, que precisa suspender
as atividades do local e se transportar para o Centro que é tecnológico, dando uma
outra roupagem na linha de tecnologias e prestação de serviços; com a palavra, o
Prof Antônio Firmino sugeriu para seguir a mesma ideia da troca da PROEN; na
sequência, o Prof João da Paixão, agora com a palavra, e para complementar a
fala do Prof. Antônio Firmino, ratiﬁcou a importância de enfatizar a questão do
nome de educação à distância na Coordenadoria; achou interessante a criação da
Coordenadoria da Biblioteca e transferência do DPI para PROEN; em seguida e com
a palavra, o conselheiro Luiz Antônio Figueiredo colocou uma dúvida sobre a
nova Coordenadoria de Cadastro, Legislação e Benefícios, se realmente ela ia se
desvincular da Procuradoria Jurídica PROJUR; o presidente, Prof. Carlos César
Teixeira Ferreira, retomou a palavra e esclareceu que trata-se do cadastro das
ações do SIASS e falou das diﬁculdades enfrentadas pela DIGEPE; convidou a Profa
Valeria Martins que explicou que quem frequenta e observa a mesa da servidora
Luzinete Câmara percebe que há um amontoado de processos; explicou, também,
que toda a demanda judicial tem que ser cadastrada no modulo e a ideia de criar
essa coordenação é pra dar uma estrutura melhor pra ter uma celeridade nos
processos; esclareceu que há muitas reclamações sobre abono permanência
solicitados pelos servidores, processos de aposentadorias dos campi que precisam
ser avaliados antes de subir pro Gabinete do Reitor, e as ações judiciais que não
param; ﬁnalizou que tal decisão foi pensada junto com a legislação porque um
precisa do outro e vai melhorar a gestão de pessoas, assim também como a subida
da CECAA para o Gabinete do Reitor; agradeceu; o presidente, Prof Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, retomou a palavra e agradeceu a Profa Valeria pelos
esclarecimentos; dando continuidade, o presidente informou que irá retornar para
conversar com a equipe da CERTEC sobre as sugestões para fortalecimento da
identidade como educação à distância e que irá retornar ao Conselho sobre os
encaminhamentos após os diálogos com as pró-reitorias e diretores gerais dos
campi; todos concordaram; com a palavra, o Prof. Renato Cadore solicitou que
sejam encaminhados os nomes dos servidores da nova gestão com contatos
telefônicos; retomando a palavra, o presidente, Prof Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, informou que após homologação fará ampla divulgação na página do
IFMA com atualização dos contatos da Reitoria de forma que garanta
esclarecimentos por melhores encaminhamentos com a comunidade; justiﬁcou a
necessidade de ter feito as Resoluções Ad Referendum; informou que pretende fazer
reuniões com os Campi para apresentar a nova estrutura da Reitoria e os novos próreitores; opta por reunião não presencial por motivo de segurança da covid-19 e
sim virtual; informou, também, que instituiu o cronograma de reuniões semanais
com os novos pró-reitores todas as quartas-feiras para os próximos seis meses; na
primeira reunião da semana anterior decidiram que vão publicar o calendário
institucional com eventos da Reitoria para a comunidade; foi solicitado atualização
das páginas e que já está sendo encaminhado pela Assessoria de Comunicação
ASCOM; com a palavra, a conselheira Márcia Santos solicitou a conﬁrmação se o
DPI está vinculado ao Pró-Reitor de Ensino, pois não constava na apresentação; o
presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , retomou a palavra e pediu
desculpas por ter feito a apresentação às pressas utilizando modelo anterior e
conﬁrmou; o conselheiro, Juariedson Belo, agora com a palavra, a título de
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registro, informou que o Núcleo de Projetos é dentro da Diretoria de Infraestrutura
da PROAD; o presidente, Prof Carlos Cesar, retomou a palavra e colocou a
proposta em apreciação para votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem
ressalvas; todos concordaram e foi Homologada a Resolução nº 069/2020; GT
ELABORAÇÃO
DAS
COMPETENCIAS
DO
NOVO
REGIMENTO dando
continuidade, o presidente informou que o próximo passo seria alterar o Regimento
Geral do IFMA e que queria constituir um Grupo de Trabalho com os quatro
segmentos do CONSUP; O presidente colocou em apreciação a proposta de
indicação dos nomes, e após considerações, com unanimidade, foi aprovada a
Comissão composta pelos conselheiros Rayanne Lopes dos Santos Silva,
Representante Titular do Segmento Técnico Administrativo, Prof Francisco de
Assis Pereira Filho, Representante Titular do Segmento Docente, Prof Carlos
Antnio Barbosa Firmino, Representante Titular dos Dirigentes e Oglielson
Pereira Silva, Representante Titular dos Discentes; ainda com a palavra, o
Presidente, Prof, Carlos Cesar, indicou o Prof Firmino como Presidente do GT
informando que o mesmo tratará da parte legal e elaborará o cronograma para o
desenvolvimento e entrega dos resultados; agradeceu e todos concordaram;
ORDEM DO DIA: o Presidente do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira ,
apresentou a pauta fazendo um breve relato que se trata do 1º Programa de
Doutorado instituído pelo IFMA e por isso é motivo de orgulho pelo fato da parceria
ser com a UFMA; COORDENAÇÃO DO CURSO DE DOUTORADO EM QUÍMICA
com a palavra, convidou o Prof Rogério de Mesquita Teles, Pró Reitor da PRPGI
do IFMA para a defesa da pauta; o
Prof Rogerio Teles informou que â
Coordenação do Curso de Doutorado em Química é uma exigência da CAPES e do
MEC; e que o referido projeto já foi aprovado em conjunto com a UFMA; ressaltou
que já foi aprovado também tanto pelo CONSUP do IFMA quanto da UFMA; que a
Procuradoria Jurídica - PROJUR já deu parecer favorável; o presidente, Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, retomou a palavra e parabenizou justiﬁcando ser um requisito
legal e que há esperança que sirva de exemplo para que outros programas possam
vir futuramente; ressaltou que a gestão vai apoiar e se esforçar para ofertar para
todos os níveis e modalidades de ensino e que já se tem um prognóstico do Edital
com divulgação no início de 2021; colocou em votação a implementação da FCC
para o Programa de Pós Graduação do Curso de Doutorado Stricto Sensu do Campus
São Luís Monte Castelo; todos aprovaram e foi garantida a FCC para o referido
Programa; em seguida parabenizou o Relator, Prof Rogério Mesquita, que por sua
vez fez um breve comentário informando que no Edital disponibilizarão quatro
vagas para estudantes do IFMA e que recentemente foram aprovadas duas bolsas
pela CAPES e que também serão disponibilizadas bolsas para que esses estudantes
permaneçam no Programa; o presidente, Prof Carlos Cesar, retomou a palavra
dizendo que a expectativa é que o referido Progarma possa ser sustentável e
exitoso para que os estudantes possam complementar esse momento verticalizado
e faça sucesso dentro da Rede Federal e do IFMA; O presidente colocou em
apreciação a proposta e sem considerações foi posta em regime de votação, sendo
aprovada, por unanimidade; prosseguindo para redação da resolução e encerrando
a pauta; COOPERATIVA ESCOLA DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR TECNOLÓGICO
EM GESTÃO D NEGÓCIOS DO CAMPUS CAXIAS ainda com a palavra, o
presidente, Prof Carlos Cesar Teixeira Ferreira, prosseguiu com a última pauta
fazendo um breve relato; passou a palavra para defesa da pauta ao Prof. Carlos
Alexandre Amaral Araújo, Pró Reitor de Extensão do IFMA; com a palavra, o Prof
Carlos Alexandre iniciou fazendo um histórico que a PROEXT vem fazendo alguns
fascículos direcionados a empreendedoras encerrando em 2015 e que em seguida
teve o fascículo das cooperativas em 2019 e desde então vem incluindo nos editais
uma bolsa para abertura dessas empresas juniores, como também das cooperativas
mais recentemente; informou que existe uma Resolução que regula além da
Resolução da PROEXT que segue toda a legislação especiﬁcamente das
cooperativas que inclusive é matéria da pauta do dia; que o Campus Caxias fez a
submissão e irá apresentar para apreciação do Conselho para prosseguimento dos
trâmites de oﬁcialização da Cooperativa para que haja o trâmite fora da Instituição
na Junta Comercial, na Junta Federal para que de fato entre em pleno
funcionamento; projetou uma apresentação para que os conselheiros tenham
conhecimento e acompanhamento do tramite; iniciou a apresentação “Projeto de
Criação e Implantação da Cooperativa Escola do IFMA Campus Caxias – COOPCAX”,
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apresentou Fluxo da Apresentação, com dados iniciais do projeto, justiﬁcativa,
objetivos gerais e especíﬁcos, metodologia de acordo com a legislação da
Cooperativa, fundamentação teórica, acompanhamento, avaliação e alguns
resultados esperados; agradeceu se colocando à disposição para responder
questionamentos; o presidente Prof Carlos Cesar retomou a palavra parabenizando
o Pró-Reitor Carlos Alexandre pela defesa e apresentação da Cooperativa Escola
do Campus Caxias fazendo uma pequena fala que é uma semente que foi plantada
na gestão do Prof Roberto Brandão, fruto de um trabalho tanto da PRPGI, da Profa
Natilene Brito, quanto da PROEXT pelo Prof Fernando Lima, que deixaram suas
pastas com um caminho a ser trilhado; que compete agora à nova gestão
potencializar e materializar o que está regimentado e regulamentado dentro do
Instituto; especialmente a nossos estudantes dos cursos técnicos e também verá a
possibilidade com a Pró-Reitoria de Ensino para que outras cooperativas possam
surgir; que se possa ter um olhar todo especial com a questão do
empreendedorismo dentro do Instituto; criação das cooperativas; criação das
empresas juniores dentro dos cursos superiores; criação das nossas incubadoras de
empresa, incentivadas com recursos, para que o estudantes tenham esse espaço já
que é uma missão, uma meta e um dever nosso, e sobretudo a vontade pleitear
que o Instituto venha participar de editais; já existe essa semente instalada em três
campi, Campus São Luís Monte Castelo, Campus Caxias e Campus Bacabal e que
possa ser estendido aos demais Campi do Instituto já que existe uma corrida dos
diretores gerais para que criemos as Fábricas de Inovações e consequentemente
fazer a tão sonhada aproximação do Instituto com o setor produtivo; é um projeto
estruturante que não nasceu da noite pro dia e que já vem se trabalhando desde
2016 e que agora começou a ganhar corpo e começou a ser materializado e em
breve chegará em todo o Instituto; ressaltou que tem intenções em 2021 de se ter
cinco fabricas de inovação instaladas com o objetivo de fazer parcerias com o setor
produtivo para incentivar produção cientiﬁca dentro da Instituição; o Pró-Reitor tem
carta branca total para potencializar essa política dentro da nossa Instituição;
ﬁnalizou parabenizando o Campus Caxias, a PROEXT pelo apoio e demais colegas
pró- reitores que deixaram essa semente plantada para se dar sequência no desaﬁo
gigante de avançar cada vez mais; o presidente, Carlos Cesar, devolveu a palavra
ao Prof. Carlos Alexandre que fez uma complementação e, em seguida, deu os
demais encaminhamentos; Prof Carlos Alexandre agradeceu e colocou que já
temos uma cooperativa que já funcionava no Campus Codó e parou o
funcionamento e aproveitaram o ano passado para reativação; disponibilizou links
no site e achou interessante que eles organizaram de uma forma bem sistemática o
passo a passo do funcionamento de reativação da Cooperativa; informou que vai
tentar replicar para que se tenha uma gestão bem transparente e o modelo do
Campus Codó é muito bom; O presidente colocou em apreciação a proposta, e após
considerações, que foram acatadas pela PROEXT, foi posta em regime de votação,
sendo aprovada, por unanimidade; prosseguindo para redação da resolução;
retomou a palavra encerrando a pauta; GT DE CRIAÇÃO DO REGULAMENTO
PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO antes dos
encaminhamentos ﬁnais, o Presidente, Carlos Cesar Teixeira Ferreira, sinalizou
pro Conselho a necessidade da instituição de um Grupo de Trabalho para ativação
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do IFMA que inclusive já está
criado e necessitando da regulamentação da eleição dos membros que irá compor o
referido Conselho; já existe membros natos que são os quatro pró-reitores efetivos
do Conselho; uma vez estabelecido esse GT que irá criar o Regulamento e que este
teria o prazo de sessenta dias para que possa apresentar o ao Conselho; disse ser
fundamental a integração do ensino, pesquisa e extensão e inovação dentro do
nosso Instituto; objetiva desafogar mais as matérias do conselho de ensino superior
além de dar um respaldo relacionado a essas matérias; pretende se esforçar no
processo de melhorias; informou que tivemos diﬁculdades na hora da convocação, e
há necessidade de se criar grupo de whats app, lembrando que o e-mail é o
documento oﬁcial e que a criação do whats app é apenas para auxiliar no
relacionamento com a Secretaria dos Colegiados Superiores; passou a palavra para
as considerações ﬁnais e antes de encerrar a reunião; colocou em apreciação a
criação do novo GT, mesmo não estando na pauta, e todos foram favoráveis, que
ﬁcou composto de: Prof Francisco de Assis Pereira Filho, Representante Titular
do Segmento Docente, Luiz Antônio Silva Figueiredo Filho e Marcia Andrea
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Araujo Santos, Representantes Titulares dos Técnicos Administrativos, João da
Paixão Soares, Representante dos Dirigentes e Alice Maria Pinto Pinheiro,
Representante Titular do Segmento Discentes e como Presidente do GT, o Prof
Rogério de Mesquita Teles. CONSIDERAÇÕES FINAIS: com a palavra, o Prof
Rogerio Mesquita lembrou que levantou na reunião passada sobre Regimento
Interno do CONSUP se dividira em câmeras que obrigatoriamente tem que ser em
três, sendo orçamento e ﬁnanças; ensino, pesquisa e inovação e legislação e
normas; que há necessidade de organizar essas normas e começar essas
discussões, criar um grupo para trabalhar sobre isso; seja implantada essas
câmeras; o CONSUP ganharia se tivesse conselheiros como Relator dos processos;
ﬁnalizou dizendo que tal pauta ﬁcará pra próxima reunião com essas sugestões;
todos concordaram ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : O Presidente retomou a
palavra fez um breve resumo das pautas aprovadas, agradeceu a presença e a
participação de todos os conselheiros e relatores desejando a todos um excelente
ﬁnal de ano em paz e harmonia, não havendo mais nada a ser tratado, encerrou a
reunião. E eu, Tereza Cristina Sousa Monteiro, Secretária dos Órgãos Colegiados
Superiores lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente, por mim e por
todos os presentes. São Luís - MA, 30 de dezembro de 2020.

(assinado eletronicamente)
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