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Ata da 33ª Reunião Ordinária em 24/10/2016.
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de 2016, das nove horas e vinte minutos às treze
horas e trinta minutos, no Auditório Fonte do Ribeirão no Hotel Abbeville teve início à Trigésima
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: Agenor Almeida Filho, Marinalda Pereira de Sousa, Renato
Darcio Noleto Silva, Simone Azevedo Bandeira de Melo e Vilson Almeida de Sousa, todos
Representantes Docentes, titulares, Dorival Santos, Irenilde de Sousa Castro, Liliane Regina
Santos Costas e Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães e Samia Costa da Silva todos
Representantes dos Técnicos Administrativos, titulares; Carlos Antonio Barbosa Firmino, Davina
Camelo Chaves, João da Paixão Soares, José Cardoso de Souza Filho e José Valdir
Damascena Araújo, Representantes do Colégio de Dirigentes (COLDIR), titulares, João Batista
da Silva Passos, Levi de Sousa Silva e Zenilsa Gonçalves Viana, Representantes do Discentes,
João Batista Souza e José Álvaro Costa, Representantes dos Egressos; João Carlos Lima
Martins, e Léa Cristina Rocha Silva, Representantes da Sociedade Civil, e Maria do Socorro
Carneiro e Ximena Bandeira convidadas Representantes da Pro Reitoria de Ensino; e Fabiola
Monteiro, convidada Representante da DEaD. 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 cinco novos conselheiros, sendo João da Paixão Soares e José
Valdir Damascena Araújo, representantes do Colégio de Dirigentes, João Batista Souza e José
Álvaro Costa, representantes dos Egressos, Léa Cristina da Costa Silva, representante do
SRTE/ Sociedade Civil, para que os mesmos possam ter voz e voto na reunião. ORDEM DO DIA:
o Presidente apresentou a pauta. INFORMES: o presidente do Conselho, Roberto Brandão, iniciou
os informes falando sobre o momento delicado que está passando nosso país, os
encaminhamentos junto ao Congresso Nacional e algumas proposições junto ao Governo Federal,
que fazem com que essa estrutura, hoje, o Instituto Federal, esteja sendo alvo de alguns
questionamentos; temos como exemplo a PEC 241, a questão fiscal, a MP 746 que trata da
Reformulação do Ensino Médio e alguns outros Projetos de Lei que vêm na questão do orçamento
2017, a PLOA, o que causa um abalo nos Institutos Federais na condução ou recondução dos seus
trabalhos na sua normalidade. Tais medidas vêm trazendo como reação alguns questionamentos
e algumas ações, por parte dos alunos, a nível de Brasil, como a ocupação dos prédios como forma
de protestar contra essas medidas. Citou ainda que no Maranhão já houve alguns debates sobre o
assunto e alguns Campi estão ocupados e outros tem reuniões marcadas para discutir a questão
de ocupação; menciona o ofício recebido da SETEC/MEC solicitando dos reitores informações de
quais Campi estão ocupados com a identificação dos líderes, o qual foi de imediato recusado.
Ressaltou ainda a audiência pública no Senado que será na tarde do dia 08 de novembro, do
CONIF com a base aliada do Governo, para debater a PEC 241 tentando uma sensibilização, com
o propósito de fazer a defesa da educação brasileira mostrando a casa os pontos positivos e
negativos da Medida Provisória. Com essa fala, justificou a mudança do local de reunião, em
respeito à ocupação do prédio no Campus São Luís - Centro Histórico pelos estudantes, mostrando
assim à sociedade a importância que os mesmos têm na Rede Federal. MODELO DE
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA REITORIA/IFMA: ainda com a palavra professor Roberto
informou que havia um Grupo de Trabalho - GT, deste conselho, formado por cinco
membros/conselheiros para debater sobre o modelo de gestão do Instituto Federal; o GT estava
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trabalhando desde setembro de 2015 e em fevereiro foi apresentado um estudo preliminar, e este
conselho aprovou parcialmente com proposta de implementar ações para DEAD e o restante do
estudo ficou proposto para debate posteriormente; mas em 18 de abril de 2016 saiu a portaria 246
do MEC que coloca condições menos desejáveis onde reduziram os cargos, o que implicou em
alterações. Ao tomar posse da segunda gestão professor Roberto convidou o mesmo GT para dar
continuidade ao estudo iniciado anteriormente; vindo, na presente data, fazer a apresentação e
uma proposta a este pleno. Passa-se então a palavra a Silvana Pereira, membro do GT, que
agradeceu a oportunidade de estar presente e em seguida fez a explicação do Modelo de
(Re)estruturação Organizacional mostrando o pressuposto legal/motivacional (Institucional),
passando logo em seguida para apresentação das fases do processo de elaboração, a tabela de
quantitativo geral (CD, FG, FCC e Rede) explicando como a Portaria Nº 246 afetou essa tabela e
a perspectiva para o cenário futuro. Na sequência, mostrou como ficará a estrutura organizacional
do IFMA – CONSUP/Reitoria expondo como se encontra a estrutura atual da Reitoria e a proposta
de Reestruturação Organizacional, ressaltando a inserção de um diretor executivo que agilizará o
papel Institucional do reitor no âmbito burocrático e político, auxiliando-o no desempenhar de suas
funções; ressaltou ainda que com essa reestruturação ficará um corpo ainda mais articulado e
integrado de forma a se levar com excelência a educação a todo estado do Maranhão. Por fim, fez
as considerações finais expondo as Portarias nº 1291/2013 e 246/2016, respondeu aos
questionamentos dos conselheiros e retornou a palavra ao presidente que destacou pontos
importantes nessa nova estrutura visando o melhor andamento/crescimento do Instituto e, em ato
contínuo, solicitou autorização do Conselho para aprovação das alterações no Estatuto referente
às Pró-Reitorias e atualização de endereço e, colocou em regime de votação a estrutura
organizacional da Reitoria apresentada, ambas foram aprovadas. Explicou que o GT do Regimento
Geral dará continuidade aos trabalhos com a elaboração das competências e atribuições para
futura apreciação deste Conselho, bem como informou que será pauta do CONSUP de dezembro
a estrutura organizacional dos Campi, que já está em andamento com outro GT em fase de
consolidação. SUGESTÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA EDITORA: o
Presidente passou a palavra para a Pró-Reitora Pró-Tempore, Natilene Brito, que no uso da palavra
explicou que a editora tem seu regulamento aprovado desde 2010 e que no começo deste ano
houve a eleição do conselho editorial, que por sua vez fez algumas alterações que julgaram
necessárias até mesmo por estar defasada; expôs, em seguida, as sugestões de alterações a
serem feitas no regulamento bem como suas atribuições, enfatizando que tais alterações visam
sempre o aprimoramento e o melhor desenvolvimento da editora. Sendo colocado em regime de
votação, foi aprovada sem ressalvas. PROJETO DO CURSO SUPERIOR: a professora Fabiola
Monteiro informou que os projetos fazem parte de uma chamada pública do edital nº 75/2014 no
qual o IFMA com alguns de seus campi enviaram proposta para concorrer ao edital, que ficou por
um tempo suspenso, e que em 2016 a CAPES liberou o resultado; apresentou os cursos de
Química, Geografia e Matemática na modalidade à Distância; fez uma síntese das propostas de
cada curso, bem como carga horária, objetivo geral do curso, público alvo e os respectivos
coordenadores do cursos Marcelo Moizinho Oliveira (Química / Monte Castelo), Luiz Leonardo
Duarte Garcia (Matemática / S.J. dos Patos) e Conceição de Maria Teixeira Gomes (Geografia /
Maracanã), sendo que o curso de Química já estava aprovado pela resolução nº071/2008 e foi
apresentado apenas a proposta de reformulação do projeto. Os conselheiros fizeram suas
considerações e logo em seguida o projeto foi posto em votação, sendo aprovado observando as
ressalvas feitas. A professora Socorro Carneiro fez a apresentação do curso de Tecnologia em
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Gestão de Turismo (Alcântara) informando que é uma reformulação do projeto pedagógico, pois o
curso já havia sido aprovado pela resolução nº 23/2009 mas por encontrar-se defasado foram
necessárias algumas alterações; em seguida apresentou o curso de Zootecnia (Maracanã)
apresentando a carga horaria, o perfil, o objetivo geral, informou ainda que o Campus já tem
estrutura física e profissional para receber o curso. Após as considerações feitas os cursos foram
postos em apreciação e regime de votação, e foram aprovados sem ressalvas. Na oportunidade, o
professor Roberto deu uma palavra motivacional no que tange o papel dos Campi e o
desenvolvimento das cidades, a diferença que o Instituto tem feito na vida das pessoas e o legado
que é deixado. Antes de passar para o próximo assunto, o Presidente solicitou anuência do
conselho para realizar uma viagem à Alemanha, para firmar parceria com a STEINS BEIS visando
o aprimoramento do Instituto; sendo posto em regime de votação, foi aprovado. PROPOSTA DE
READEQUAÇÃO DE VALORES DE CURSOS E CONCURSOS: Professor Roberto iniciou o
assunto lembrando da resolução nº 039/2014, aprovada nesse conselho, que trata dos valores de
pagamento de cursos e concursos mas a mesma se encontra fora do padrão e faz-se necessária
a adequação; passou a palavra ao Diretor de Administração da Pro-Reitoria de Planejamento,
Humberto Guimarães, que no uso da palavra informou que a base de cálculo desses encargos é o
maior vencimento, que vem a ser do Procurador Federal e por ter saído uma portaria, nesta manhã,
alterando o valor do vencimento, os cálculos precisarão ser refeitos e, portanto, não será possível
aprovar as alterações que haviam sido feitas. Professor Roberto propôs ao conselho que seja feito
ad referendum, considerando a proposta da conselheira Ivesmary Loureiro, devido aos seletivos
que irão acontecer e necessitam dessa tabela definida. A proposta foi posta em regime de votação
e aprovada. O Presidente lembrou ainda que na última reunião foi solicitado anuência deste
conselho para ser feito ad referendum aos vinte processos de Dedicação Exclusiva que ficaram
pendentes por motivo de banca equivalente, para que seja feita a homologação dos mesmos, o
conselho homologou. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: o Presidente convidou os conselheiros
discentes, que na presente data encerraram seu mandato, e os parabenizou pelo excelente
desempenho neste conselho; concedeu a palavra aos mesmos que também externaram sua
gratidão em poder participar e aprender bastante nesses anos de desempenho como conselheiros;
logo após o Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião. E
eu, Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira, Chefe da Secretaria dos Colegiados Superiores, em
exercício, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os
presentes. São Luís - MA, 24 de outubro de 2016.
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