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Ata da 40ª Reunião Ordinária em 12/12/2017.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2017, das nove horas e trinta minutos às doze horas
e trinta minutos, no Auditório do Hotel Veleiros teve início à Quadragésima 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:
Agenor Almeida Filho, Marinalda Pereira de Sousa, Simone Azevedo Bandeira de Melo e
Vilson de Almeida Sousa todos Representantes Docentes, titulares, e Rommel de Sousa Neves,
representante Suplente da mesma representação; Dorival dos Santos, Irenilde de Sousa Castro
Liliane Regina Santos Costa e Samia Costa da Silva todos Representantes dos Técnicos
Administrativos; Carlos Antônio Barbosa Firmino, João da Paixão Soares, José Cardoso de
Souza Filho e José Valdir Damascena Araújo; Aldair Ferreira Santos, Felipe dos Santos Silva,
Oglielson Pereira Silva e Ranjef Carneiro Araújo, todos Representantes dos Discentes; João
Batista Souza e José Álvaro Costa, representantes dos Egressos; Celso Gonçalo de Sousa,
João Carlos Lima Martins, representantes da Sociedade Cível e Ximena Paula Nunes Bandeira
Maia da Silva, Sonia Pedroni, Maria Alice Cadete Silva Lisboa e Paulo Roberto de Jesus Silva
convidados representante da Pro Reitoria de Ensino (PROEN); e Rafael Mendonça Almeida,
convidado representante da Pro Reitoria de Pesquisas, Pós Graduação e Inovação (PRPGI); e
Maria Helena da Silva Sales, convidada representante da Diretoria de Relações Internacionais
(DRI). 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
conselheira: Eliane Cristina Abreu Castro, representantes Suplente da Federação dos
Trabalhadores Rurais e Agricultores do Estado do Maranhão (FETAEMA), para que a mesma
possa ter voz e voto na reunião. 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 39ª Reunião Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas. INFORMES: o presidente do Conselho, Roberto Brandão, convidou
o conselheiro José Álvaro que trouxe informações sobre as movimentações que tem ocorrido
quanto a organização da carreira dos Técnicos Industriais e Agrícolas, que vêm reivindicando para
as referidas categorias, a criação dos Conselhos Federal e Estadual, ressaltando que os
profissionais já obtiveram a aprovação sobre o projeto de Lei que tramitou na Câmara no final de
setembro; naquele momento, dada as circunstancias, sentiu-se a necessidade de uma intervenção
político-partidária junto ao Senador Edson Lobão, considerando ser ele o presidente da CCJ
(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) e que seria o local para onde o projeto iria ao dar
entrada no Senado. Com a intervenção, muito importante, do professor Brandão o projeto foi para
consulta pública e fomos informados sobre as duas audiências que houveram na CCJ (Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania); finalizando, aproveitou o ensejo para agradecer, em nome
das lideranças do movimento, a excelente intervenção do nosso Reitor e ressaltou que o nome
dele foi destacado como mentor importante dessa ação nessa fase do processo. Professor Roberto
reforça que é um processo importante que tramita no Congresso, na busca pelo reconhecimento
dos profissionais e a criação do Conselho dos Técnicos Industriais e Agrícolas, que venham a
amparar esses profissionais, e pede ao conselho que abrace a causa. PLANO DE CURSOS: o
presidente convidou a Pro Reitora de Ensino, Ximena Bandeira, que após os cumprimentos e
agradecimentos a todos, em especial aos representantes dos Campi 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
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a partir da legislação, e estão aptos a serem apreciados por esse conselho, em seguida convidou
a Pedagoga Sonia Pedroni para fazer 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 17 cursos e a reformulação de
1 curso, que compreende os Campi: Campus Açailândia o curso de Técnico em Meio Ambiente na
forma Concomitante; Campus Alcântara os cursos de Técnico em Eletrotécnica e Técnico em
Desenvolvimento de Sistemas na forma Subsequente; Campus Araioses o curso de Técnico em
Meio Ambiente na forma Subsequente e Técnico em Administração na forma Integrada; Campus
Bacabal o curso de Técnico em Comércio na forma Integrada, na modalidade Educação de Jovens
e Adultos; Campus Barra do Corda o curso de Técnico em Desenho de Construção Civil e Técnico
em Meio Ambiente na forma Subsequente; Campus Carolina o curso de Técnico em Administração
na forma Subsequente; Campus Grajaú os cursos de Técnico em Edificações na forma
Subsequente e Técnico em Edificações na forma Integrada; Campus Itapecuru-Mirim o curso de
Técnico em Meio Ambiente na forma Integrada; Campus São João dos Patos os cursos de Técnico
em Logística na forma Subsequente, Técnico em Alimentos e Técnico em Vestuário na forma
Integrada, na modalidade Educação de Jovens e Adultos; Campus Timon o curso de Técnico em
Secretaria Escolar na forma Concomitante; e a Reformulação do Projeto de Curso: Campus Barra
do Corda o curso Técnico em Meio Ambiente na forma Concomitante. O presidente abriu para que
os conselheiros fizessem suas considerações, logo após as apreciações foi posto em regime de
votação, sendo aprovado, por unanimidade. Dando continuidade, o professor Paulo Roberto
agradeceu primeiramente a presença do professor Marcus Ramusyo que veio para representar o
Campus São Luís-Centro Histórico, em seguida discorreu sobre a alteração do turno de
funcionamento, informando que a alteração se deu por uma série de análises e especialmente pelo
grande número de evasão que estava ocorrendo no curso; o núcleo estruturante decidiu solicitar a
esse conselho a mudança do horário de funcionamento, considerando que há uma resolução onde
informa sobre o horário de funcionamento do curso, para não ferir a resolução vigente. O presidente
colocou em apreciação a proposta, e não havendo considerações foi posta em regime de votação,
sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. INDICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA
DE CURSO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA (PROFEPT): o Presidente passou a palavra para o professor Rafael Mendonça
que apresentou aos conselheiros a proposta de FCC para Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica (PROFEPT) e fazendo uma releitura da proposta de mestrado que foi
apresentada e aprovada na reunião anterior do CONSUP, e na oportunidade, ressaltou que o
coordenador do curso será o professor Kleber Zuza, que inclusive se faz presente caso os
conselheiros queiram tirar alguma dúvida. O presidente colocou a proposta para apreciação, e em
seguida, em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade, sem ressalvas. EDITAL DA
COMISSÃO ORGANIZADORA DA CIS: professor Roberto convidou a presidente da comissão
Liliane Santos para que fizesse a exposição da minuta, com a palavra Liliane convidou os membros
da comissão para que se posicionassem a frente para a apresentação e em seguida agradeceu ao
professor Carlos Firmino que fez um excelente trabalho de normalização, erros de formatação
jurídica, prosseguiu dizendo que o trabalho já teve muitos debates, muitas discussões e muito se
pensou em como desenvolver essa eleição de forma mais prática e econômica mas que atendesse
todos os requisitos da categoria dos Técnicos Administrativos (PCC-TAE) e foi pensado em se
fazer logo tanto a interna (Campi) quanto a Central; passou a palavra ao conselheiro Dorival dos
Santos que discorreu sobre o edital, os encaminhamentos que foram dados após todos os debates
que foram feitos em grupo, apresentou por fim a minuta, que veio a ser o resultado de todo esse
Ata da 40ª Reunião Ordinária do CONSUP, 12/12/2017.
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trabalho. Liliane explicou a forma como será regida a eleição, considerando os aposentados e
pensionistas, da categoria, que também terão direito de votar; explicou ainda qual a função desta
comissão, e apresentou o calendário que, se for aprovado nesta reunião, já estará disponível no
SUAP. Dorival ressaltou que a votação será via SUAP, para que haja maior celeridade e também
o alcance maior de servidores, lembrando ainda que esta comissão já está no final do seu mandato,
que se encerrará em abril/2018, e quer sair deixando tudo organizado da melhor maneira possível.
O conselheiro João Carlos Lima, parabeniza a comissão pelo excelente trabalho e ao magnifico
Reitor por ter aceito esse desafio, e ressaltou que o IFMA está à frente de muitas instituições, com
relação aos trabalhos da comissão, pede apenas que a mesma reconsidere os prazos do
calendário, para adequar algumas datas. A comissão propôs, aceitando as solicitações dos
conselheiros, fazer as alterações nas datas do calendário visando melhorar o atendimento e
cobertura do maior número possível de servidores, sem estrangular o tempo de mandato desta
comissão. Após as considerações feitas pelos conselheiros, bem como seus questionamentos, o
presidente colocou a proposta em apreciação e seguida, em regime de votação, sendo aprovada,
por unanimidade, considerando as ressalvas que foram colocadas. O presidente, enquanto Reitor
do IFMA, afirmou que de já disponibiliza um espaço para que a comissão tenha onde trabalhar,
bem como acontece com a classe dos docentes, e parabeniza a comissão pelo excelente trabalho
desempenhado. A comissão finaliza agradecendo a oportunidade de estar à frente desse trabalho
e sentem-se honrados em poder desempenhar um trabalho dessa magnitude. REGULAMENTO
DO CENTRO DE ESTUDOS, PESQUISAS e EXTENSÃO DE LINGUAGEM (CEPELI): o
presidente convidou a professora Maria Helena, representante da Diretoria de Relações
Internacionais (DRI) para fazer a explanação da proposta, a mesma, no uso da palavra, apresentou
a minuta do documento, informando que o mesmo já havia passado pelo Colégio de Dirigentes
(COLDIR), sendo aprovado para ser encaminhado para apreciação deste Conselho; discorreu
sobre o nascimento do centro, a missão e seus objetivos, discorreu sobre como serão os cursos,
apresentou a estrutura organizacional, as atribuições e como se dará o ingresso ao curso, as vagas
e o processo de inscrição, apresentou ainda o corpo docente e como se dará a certificação. Após
as considerações e questionamentos feitos pelos conselheiros, o presidente colocou a proposta
para apreciação, e em seguida, em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade,
considerando as ressalvas mencionadas pelos conselheiros. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O
Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e convidou para um almoço de
encerramento das atividades anuais do Conselho, 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, 12 de dezembro de 2017.
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