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APRESENTAÇÃO

O presente documento se refere ao Segundo Relatório Parcial de Auto Avaliação
do ano base 2016 e tem sua elaboração de acordo com a Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES Nº65, cujo objetivo é fornecer um Roteiro para Relatório de
Auto Avaliação Institucional de modo a acompanhar e verificar o posicionamento da
instituição frente aos resultados de avaliação interna e externa. Ressalta-se que as
informações neste Relatório enfatizam os Campi que possuem cursos superiores. A
Comissão Própria de Avaliação do Instituto Federal do Maranhão (CPA/IFMA) tem
como uma de suas atribuições a implementação dos procedimentos de avaliação do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, atentando para as
necessidades e para as peculiaridades do IFMA.
O processo de auto avaliação institucional, têm caráter permanente e contínuo,
os questionários até então aplicados precisam ser ampliados e atingir todos os
segmentos, todos os atores envolvidos com o ambiente acadêmico. Os questionários
são adaptados ao modelo do ensino presencial e à distância. Os resultados obtidos
remetem a importantes contribuições para o aperfeiçoamento do Instituto Federal do
Maranhão, por expressarem as sugestões das demandas e anseios da comunidade
acadêmica, e se integrados aos diversos âmbitos de gestão acadêmica, como
indispensável instrumento de planejamento e de gestão, contribuirão para o
aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e administrativo e, sobretudo, para o
planejamento da gestão desta Instituição.
Como a auto avaliação do IFMA tem por referência as dimensões de análise do
SINAES, esta se refere às atividades finalísticas e aos procedimentos organizacionais
e operacionais da instituição. Para a realização desse processo de auto avaliação, as
CPA’s locais devem realizar vários procedimentos metodológicos, como: seminários
para sensibilização da comunidade interna da Instituição: docentes, discentes e
técnico-administrativos, Reitoria, Pró-Reitorias, para a importância da participação
de todos no processo de avaliação institucional; sensibilização para a importância da
pesquisa documental; o registro da percepção dos gestores, sobre as atividades fins e
meios da instituição; disponibilização de recursos informática pelo campus para a

participação de toda a comunidade acadêmica, bem como, outros procedimentos
utilizados na realização de estudos.
Conforme consta no Relatório Parcial do ano base 2015, a atual Comissão
Própria de Avaliação Central foi designada no segundo semestre de 2015 e, como a
comissão anterior era pro tempore, houve uma renovação integral de seus
integrantes, as atividades foram centradas em se apropriar dos registros e
documentos, além de agendamentos de reuniões, entendimento dos registros dos
pontos fracos e das potencialidades nos campi, aplicação de questionários padrão nos
diversos segmentos. A CPA central realizou o seu trabalho a partir da aquisição dos
relatórios de avaliação interna das CPA’s locais, além das informações cedidas pelas
Pró-Reitorias de Ensino e Pro Reitoria de Pesquisa, pós-graduação e Inovação e pela
Procuradoria Institucional. Algumas informações sobre a CPA do IFMA estão
disponibilizadas no seguinte endereço http://portal.ifma.edu.br/comissao-propria-deavaliacao-cpa/. Uma das ações que deveria ser incorporada pela CPA do IFMA em
sua totalidade, abrangendo todos os campi, como uma de suas atribuições é a de
acompanhar os Cursos de Graduação que se submeterão a processos de avaliação,
não somente no período da visita in loco, mas a partir do momento em que os pedidos
são protocolados, no sentido de estimular a adoção da prática auto avaliação para
identificar fragilidades, corrigi-las e oferecer cursos de qualidade.
Ressalta-se

que

alguns

fatores

interferem

na

atuação

da

CPA

e,

consequentemente, na execução das atividades a serem desenvolvidas, entre eles: a) a
estrutura multicampi do IFMA; b) dificuldade de representatividade do segmento
docente para compor as CPA’s locais em alguns campi; c) pouca presença de
integrantes das CPA’s locais nas reuniões com a Comissão Central; d) dificuldade de
representatividade dos segmentos discente e sociedade civil; e) ausência de uma
cultura de avaliação interna no IFMA; f) pouco envolvimento dos representantes dos
segmentos no desenvolvimento do processo de auto avaliação institucional.

1. INTRODUÇÃO

Logo após a criação do Instituto Federal do Maranhão, Lei 11.892, de 29 de
dezembro de 2008, a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica
do Maranhão (CEFET-MA) e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, São Luís e
São Raimundo das Mangabeiras, a instituição experimentou um rápido crescimento,
estimulado pelo programa de Expansão Federal. Na Tabela 01, têm-se os dados da
Instituição. Atualmente possui 26 (vinte e seis) Campi, dentre eles, 3 (três) são Campi
Avançados; possui ainda 3 (três) Núcleos Avançados, 3 (três) Campi em fase de
implantação e 2 (dois) Centros de Vocação Tecnológica distribuídos no Estado e a
Reitoria localizada na Ilha de São Luís/MA.
Tabela 01 – Dados da Instituição.
Mantenedora/IES

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / INSTITUTO
FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO-IFMA

CNPJ

10.735.145/0001-94

Código

15676 / 600

Mantenedora/IES
Natureza Jurídica

Autarquia Federal

Representante

Francisco Roberto Brandão Ferreira ( REITOR )

Endereço

Av. Marechal Castelo Branco, nº 789, São

Legal

Francisco, São Luís/MA – CEP 65076-091- email:
gabinete@ifma.edu.br
Procurador
Institucional

Fabíola Tavares
email: fabiolatavares@ifma.edu.br

Conceito Institucional (2016) = 4
Indice Geral de Cursos (2015) = 3
Esta IES possui cursos de educação a distancia
Fonte: MEC (2016).
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Na Ilha de São Luís, há quatro Campi e um Núcleo avançado: campus Monte
Castelo, campus Maracanã, campus Centro Histórico, campus de São José de Ribamar e
um Núcleo Avançado em Itaqui Bacanga. No restante do Estado há dezenove Campi,
dois Núcleos Avançados, dois CVTs, sendo um CVT Josias, localizado no povoado de
Josias município de Zé Doca e um CVT em Aldeias Altas, seguem os Campi:
Açailandia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Caxias,
Codó, Coelho Neto, Grajaú, Imperatriz, Pedreiras, Pinheiro, Santa Inês, São João dos
Patos, São Raimundo das Mangabeiras, Timon, Viana e Zé Doca. Os dois Núcleos
Avançados fora da Ilha de São Luís estão em Bacabeira e Santa Rita, além dos três
Campi que estão em fase de implantação: Araioses, Itapecuru-Mirim e Presidente Dutra.
Dentre os 23 (vinte e três) Campi em funcionamento, 16 (dezesseis) possuem cursos
superiores, Figura 01. O IFMA possui cursos de educação à distância. No Apêndice A,
tem-se a contextualização de cada um dos Campi do IFMA, nos quais são abordados,
resumidamente, a necessidade do campus de modo que seja concretizado o principio da
inclusão social e o desenvolvimento local e regional sustentável, tendo como foco o
desenvolvimento humano.
Figura 01 – Campi do IFMA.

Fonte: IFMA, (2016).
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O IFMA possui mais de 70 grupos de pesquisa divididos em sete grandes áreas
do conhecimento, além de desenvolver ações de extensão nas áreas de educação,
cultura, lazer, direitos humanos, saúde, trabalho e empregabilidade. O IFMA também
atua na educação a distância, por meio de 29 (vinte e nove) polos de apoio presencial
localizados na capital, São Luís, e no interior do Maranhão. Todos os Campi possuem
atuação em diversos segmentos de acordo com os arranjos produtivos locais e
potencialidades regionais abrangendo em seus cursos desde as áreas Eletrotécnicaeletrônica-automação-mecânica,

Indústria

Química,

Turismo,

Agropecuária

e

Licenciaturas.
Diante dessa expansão, a Resolução nº121 A/2010 de 12 de novembro de 2010
que trata do Regimento Interno da CPA do IFMA reza que a Comissão Própria de
Avaliação Central (CPA-Central) é localizada na Reitoria, em São Luís/MA, e no
âmbito de cada Campus que possui cursos superiores, uma subcomissão (CPA Local)
no intuito de facilitar e democratizar o processo auto avaliativo de modo que a
participação da comunidade acadêmica seja mais efetiva, Figura 02.

Figura 02 - Comissão Própria de Avaliação do IFMA.

O planejamento estratégico da CPA se baseia em reunir informações
provenientes das CPAs Locais, aplicação de questionários nos diversos segmentos, além
de registros institucionais, documentos institucionais, relatórios de gestões, resultado de
relatórios de avaliação de CST/Graduação externo e demais requisitos estabelecidos
pelo MEC/INEP/DAES/CGACGIES/SINAES, além das orientações do CONAES.
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Durante o ano de referência, a CPA central acompanha o desenvolvimento das
atividades das CPAs Locais, mediante reuniões presenciais, vídeo conferencia e e-mails.
A CPA é composta por representantes dos segmentos docente, discente, técnico
administrativo e sociedade civil organizada, Tabela 02.
Embora haja autonomia administrativa dos Campi, todos da comunidade
acadêmica são sensibilizados de que a operacionalização da aquisição de dados e
levantamento das ações administrativas em decorrência de auto avaliações e das
avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito de um
curso, uma vez implantadas de maneira excelente serve para subsidiar novos processos
de avaliação externa.

Tabela 02 – Composição da CPA central do IFMA, Portaria nº4458 de
28/09/2015.
Docente

Lucilene Ferreira Mouzinho

Presidente

Amanda dos Santos

VicePresidente

Técnico
Administrativo

Denilton Santos Carneiro

Suplente

Erika de Kassia Cantanhede

Titular

Raimundo Nonato dos Santos

Titular

Keyla

Suplente

Filho
Sorene

da

Silva

Rodrigues
Discente

Juliana Brito Barbosa

Titular

Floriadna Carvalho de Souza

Titular

Judá

Suplente

Bem-Hur

de

Araújo

Barros
Sociedade
Civil

Felix Resplande de Sá

Titular

Carlos Henrique Constantino

Titular

Silva

A CPA do IFMA elaborou, no início de 2016, questionários de modo a
padronizar a aquisição dos dados nos diversos Campi, envolvendo os segmentos
docente, técnico administrativos, discente e sociedade civil, Apêndice B. Alguns Campi
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conseguiram aplicar os questionários em todos os segmentos, outros não conseguiram
uma quantidade significativa de amostras do questionário no segmento sociedade civil.
Para os cursos superiores à distância, um questionário adaptado pela Diretoria de
Educação à Distância é utilizado.
Os resultados parciais do processo de autoavaliação institucional do IFMA
correspondente ao ano de referência 2016 e se encontra em desenvolvimento.

1.1 RELAÇÃO DOS CURSOS DO IFMA

O IFMA mantém cursos de graduação, cursos superiores de tecnologia, e cursos
de pós-graduação Lato Sensu e em nível de mestrado e doutorado. Além dos cursos
superiores e de pós-graduação, o IFMA atua também na oferta de cursos técnicos. No
Gráfico 01, tem-se a quantidade de alunos/estudantes por modalidade de ensino e na
Tabela 03 a distribuição dos cursos superiores por campus em 2016.

Gráfico 01 – Alunos/estudantes por modalidade.
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Tabela 03 – Distribuição dos Cursos Superiores do IFMA.

Administração

Bacharelado

Santa Ines
São João Dos Patos

Agronomia

Bacharelado

Codo
São Luís

Alimentos

CST

Bacabal
Codó
São Luís
Zé Doca

Artes Visuais

Licenciatura

São Luís

Biologia

Licenciatura

Buriticupu
São Luís

Ciencia da Computação

Bacharelado

Caxias
Imperatriz

Ciencias Agrárias

Licenciatura

Codó
São Luís

Ciencias biológicas

Licenciatura

Barreirinhas
Caxias
Codó
São Raimundo Das
Mangabeiras
Timon

Construção de edifícios

CST

Santa Inês

Eletronica Industrial

CST

São Luís

Engenharia Civil

Bacharelado

São Luís

Engenharia Eletrica

Bacharelado

São Luís

Bahcarelado

São Luís

Licenciatura

Imperatriz

Industrial
Engenharia Mecanica
Industrial
Física

Santa Ines
São João Dos Patos
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São Luís
Gastronomia

CST

Barreirinhas

Gestão de Turismo

CST

Alcantara

Gestão Pública

CST

Buriticupu

Informática

Licenciatura

São Luís
Ead

Interdisciplinar em

Licenciatura

São Luís

Licenciatura

São Luís

Licenciatura

Buriticupu

Educação no Campo
Licenciatura Plena em
Matérias Especificas do
Ensino Médio
Matemática

Caxias
Codó
São João Dos Patos
São Luís
Zé Doca
Programa Especial de

Licenciatura

São Luís

Licenciatura

Caxias

Licenciatura

Açailandia

Formação de Docente
Programa Especial de
Formação Pedagogica de
Docentes
Química

Bacabal
Caxias
Codó
São Luís
Zé Doca
Ead
Sistemas de Informação

Bacharelado

São Luís

Zootecnia

Bacharelado

Caxias
São Luís
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2. METODOLOGIA

O processo de autoavaliação tem por finalidade fomentar a cultura de avaliação
institucional e subsidiar os processos de avaliação externa. A autoavaliação é um
processo contínuo por meio do qual a instituição vai construindo o conhecimento
sobre sua própria realidade, buscando compreender os significados do conjunto de
suas atividades para melhorias na qualidade educativa e alcançar maior relevância
social, promovendo assim o aperfeiçoamento acadêmico.
A metodologia utilizada pela CPA do IFMA se baseia na aquisição dos dados
obtidos mediante questionários aplicados nos segmentos docentes, técnicos
administrativos, discentes e sociedade civil, além de análise de resultados de relatórios
de avaliações externas, como por exemplo, ENADE, Avaliação de CSTs, de curso de
Graduação e Avaliação Institucional. Para tanto, as informações são sistematizadas,
os significados de suas realizações são analisados coletivamente, desvendando formas
de organização, administração e ação, identificando pontos que precisam de
melhorias, bem como, pontos fortes e potencialidades, estabelecendo estratégias de
superação de problemas.

2.1. REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO
Para o IFMA, a adequada implementação com um resultado satisfatório de um
processo de autoavaliação pressupõem algumas condições fundamentais, Figura 03:
(a) A CPA Local, para planejar e organizar as atividades, manter o
interesse pela

avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo

assessoramento aos diferentes setores do Campus, e refletir sobre o processo;
(b) participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento
dos atores, envolvendo diferentes funções entre si, auxilia na construção do
conhecimento gerado na avaliação;
(c) compromisso explícito dos dirigentes do Campus em relação ao
processo avaliativo. Esse compromisso não implica no dirigente participar ou
interferir nas atividades da comissão, nem tão pouco, envolver outros setores do
campus para contribuir na elaboração do relatório, mas sim fornecer meios para
viabilizar as atividades do processo pela CPA.

O importante é ficar
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evidenciado que há um apoio institucional para que o processo ocorra com a
profundidade e seriedade necessárias;
(d) informações válidas e confiáveis, pois, sendo a informação
fidedigna o elemento fundamental do processo avaliativo, sua disponibilização
pelos setores pertinentes do Campus é prioritária. Nesse sentido, a aquisição dos
dados, o processamento, a análise e a interpretação de informações são
essenciais para alimentar as dimensões que a autoavaliação quer indagar;
(e) uso efetivo dos resultados. O conhecimento que o processo
avaliativo promove para a comunidade institucional deve ter uma finalidade
clara de planejar ações destinadas à superação das dificuldades e ao
aprimoramento institucional. Para isso, é importante priorizar ações de curto,
médio e longo prazo, planejar de modo compartilhado e estabelecer etapas para
alcançar metas simples ou mais complexas.
Figura 03-Requisitos essenciais para o processo de autoavaliação.

.

Etapa 1: Preparação
Constituição:
Solicitação de Portarias atualizadas das CPAs Locais, contendo
todos os segmentos para os Campi que possuem cursos superiores.
Diagnóstico das dificuldades anteriores
•

Ainda há dificuldade em formar CPAs Locais nos Campi que possuem

cursos superiores;

21

•

A proximidade de Reuniões das CPAs Locais de alguns Campi para

familiarização com a legislação pertinente e com as avaliações realizadas nos
anos anteriores;
•

Levantamento das principais dificuldades na elaboração do relatório de

autoavaliação institucional anterior.

Apresentação dos resultados de avaliação anterior:
•

Divulgação

para

os

segmentos

(docente,

discente

e

técnicos

administrativos) dos resultados de autoavaliação realizada.

Planejamento:
Elaboração do plano de trabalho de autoavaliação;
Levantamento das ações de avaliação já existentes na instituição.
Sensibilização:
Realização de seminário para gestores dos Campi;
Realização de seminários para a comunidade acadêmica;
Divulgação interna e externa utilizando os meios de comunicação
da Instituição.

Etapa 2: Desenvolvimento
Definição de grupos de trabalho;
Análise das ações de avaliação já existentes na instituição;
Definição do escopo de autoavaliação;
Preparação de instrumentos avaliativos;
Execução da avaliação segundo as dimensões descritas a seguir;
Análise e sistematização das informações;
Definição e elaboração de relatórios.

Etapa 3: Consolidação:
Sistematização dos resultados da avaliação nas 10 dimensões;
Elaboração do relatório parcial final;
Divulgação para a comunidade.
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Dessa forma, cada CPA local elabora o relatório do campus, a partir das
informações analisadas e, posteriormente, esses relatórios são unificados em um único
relatório pela CPA Central, conforme já ilustrado na Figura 02.

3.

DESENVOLVIMENTO

Nesta seção são abordados os dados e as informações pertinentes a cada
eixo/dimensão, de acordo com o PDI e a identidade do Instituto Federal do Maranhão.
O desenvolvimento desta seção se baseou nos cinco tópicos, correspondentes aos
cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861,
que institui o SINAES e estão organizados a seguir, abordando a sistematização dos
resultados de autoavaliação por eixo/dimensão.

3.1

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Nesta subseção, Planejamento e Avaliação Institucional, considerando a

dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES, inclui-se o Relato Institucional
evidenciando os principais elementos do processo avaliativo (interno e externo) em
relação ao PDI, além dos processos e resultados da autoavaliação institucional obtidas
no ano de referência 2016. De acordo com o levantamento realizado no ano de
referencia 2016, tem-se que o texto contido no Relato Institucional sobre a evolução
institucional é caracterizada como suficiente em relação aos processos de Planejamento
e Avaliação Institucional. Do processo autoavaliativo pode-se observar o seguinte:


Deve-se melhorar o conhecimento e a participação na elaboração do PDI,

pelo menos 65% da comunidade acadêmica relata conhecer o PDI. Esse percentual
pode dificultar ações de planejamento institucional;


consta no PDI a avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento

institucional mediante a autoavaliação, porém, a sistemática de acompanhamento
desse processo ainda deixa a desejar;


cerca de 50% da comunidade acadêmica desconhece o processo de

autoavaliação institucional;
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dificuldade na obtenção dos dados e informações institucionais das diversas

atividades como subsídios aos processos de planejamento e de avaliação
institucional;


pouca dedicação de algumas CPAs Locais na propagação das informações e

sensibilização para uma participação mais efetiva no processo de autoavaliação;


carência de publicidade e participação da imagem da CPA em eventos

institucionais e das ações da CPA;


ausência de momentos da CPA na programação dos encontros pedagógicos.

Ações a ser implementadas ou já implementadas:


elaboração do Segundo Relatório Parcial da CPA;



implementação e execução efetiva referente ao processo de autoavaliação;



desmistificação de que o processo de avaliação interna se refere a somente

uma das tarefas para atender ao MEC;


reforço na etapa de sensibilização para participar do processo avaliativo;



revisão e alteração no Regimento da CPA do IFMA;

Apesar da dificuldade em se obter integrantes para comporem as CPAs Locais,
atualmente as CPAs Locais, mediante ação da CPA Central, são compostas por
seus representantes em todos os segmentos. A maneira como a CPA do IFMA
atua,

mediante

CPAs

democratizar o processo auto avaliativo

Locais,
de

modo

visa
que

haja

facilitar e
participação

satisfatória da comunidade acadêmica.

3.2

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Este Eixo, cujo foco é o PDI, aborda as ações institucionais nas diferentes

vertentes de sua atuação acadêmica–ensino, pesquisa, extensão e gestão. Disponibilizase os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua
inserção social, bem como, sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento
econômico e social, tendo sempre como base a missão, os propósitos e as metas
anunciadas no PDI.
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Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional, correspondente a
Dimensões 1 (Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional ) e a Dimensão 3
(Responsabilidade Social da Instituição), assume o papel de induzir maior
comprometimento da IES na construção de seu PDI, priorizando sua coerência e
evolução. Diante dos resultados obtidos, segue:


o PDI deve passar por adequação e atualização;



avaliação do alinhamento do PDI com o desenvolvimento do Estado;



ampliação tanto da divulgação quanto da participação do PDI, apesar de

estar disponível no site do Instituto, cerca de 40% da comunidade acadêmica
responderam que não conheciam ou não participaram da elaboração do PDI;


análise prévia das condições de ofertas de cursos superiores pelos Campi

para atender, no mínimo, o padrão de qualidade e as condições a serem verificadas
por ocasião do reconhecimento e das renovações de reconhecimento de cursos;


análise da distribuição de cursos superiores entre os Campi;



ausencia de uma política transparente para a inclusão social;



muitos docentes e pesquisadores não apresentam ainda uma visão

interdisciplinar;


em vários Campi do Instituto existe ainda a dificuldade de acesso para

portadores de necessidades especiais;


os benefícios provenientes do conhecimento produzido pelo IFMA que são

direcionados a comunidade externa poderiam ser maiores ;


poucos docentes possuem formação adequada para atuarem com portadores

de necessidades especiais.

Ações a serem implementadas:


maior divulgação aos Dirigentes das condições mínimas de qualidade para

oferta de cursos superiores;


adequar a infraestrutura física aos portadores com limitações de locomoção,

visuais e auditivas, bem como, dotar os laboratórios com equipamentos que atendam
a essas necessidades;


reforçar que a oferta da disciplina Libras nos cursos de bacharelados possam

ser efetivamente lecionadas, já que constam como optativas.
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Apesar da ampla divulgação e convite para que a comunidade acadêmica participe e
conheça o PDI, ainda pode-se verificar que cerca de 40% desconhecem o PDI.

De

acordo

com

a

avaliação

interna,

as atividades

de pesquisa, iniciação científica, tecnológica, artística e cultural estão implantadas e
atendendo muito bem, conforme PDI. O IFMA possui Grupos de Pesquisa nas seguintes
áreas: Agronomia, Antropologia, Artes, Botânica, Ciência da Computação, Ciência e
Tecnologia de Alimentos, Comunicação, Ecologia, Economia, Educação, Engenharia
Civil, Engenharia de Energia, Engenharia de Materiais e Metalúrgica, Engenharia
Elétrica, Engenharia Mecânica, Física, Geociências, Geografia, História, Letras,
Linguística, Química, Sociologia, Turismo e Zootecnia.
Esses Grupos constituem o principal parâmetro de aferição de produtividade e
levantamento de indicadores de fomento pelas agencias de fomento do país. As linhas
de pesquisa bem definidas, além de ser fundamental para o desenvolvimento e
crescimento da pesquisa no IFMA (captação de novas bolsas e recursos externos).
Entretanto falta incentivo para a multidisciplinaridade das ações a interdisciplinaridade
entre os pesquisadores. Busca-se, no entanto, a otimização de recursos, a motivação dos
pesquisadores pelo Núcleo de Inovação Tecnológica que age a partir de uma política de
inovação tecnológica e propriedade intelectual, consideradas fundamentais na
consolidação das atividades de pesquisa e formação de profissionais de elevada
integração de conhecimentos, colocando assim a instituição mais próxima da inovação.

3.3

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS
Neste Eixo são tratadas as Dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a

Extensão), a Dimensão 4 (Comunicação com a Sociedade) e a Dimensão 9 (Política de
Atendimento aos discentes). Dessa forma, esse eixo contempla os elementos
constitutivos das práticas de ensino, pesquisa e extensão, e são analisados considerando
como meta o aprendizado. Enfatiza, assim, a relação entre as políticas acadêmicas, a
comunicação com a sociedade e o atendimento ao discente.
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verifica-se que os PPCs devem ser discutidos não somente com atendimento

às Normas e Portarias, mas também sob o ponto de vista epistemológico;


maior envolvimento dos Dirigentes no acompanhamento dos PPCs;



mais discussões do processo ensino-aprendizagem;



ausência de integração entre professores e pesquisadores na elaboração dos

programas das disciplinas e no desenvolvimento de pesquisas, de modo que haja
coerência com as DCNs no que tange a interdisciplinaridade;


reforço na integração entre a graduação e a pós-graduação;



o acervo bibliográfico muito limitado e tem sido um dos critérios de análises

responsável pelo indicador insatisfatório em avaliações externas, principalmente nos
Campi fora da Ilha de São luís;


de modo geral, as pesquisas desenvolvidas não tem sido divulgadas

amplamente para a comunidade na qual está inserida;


necessidade de assessoramento dos integrantes das CPAs no momento das

avaliações de cursos nas visitas in loco do MEC;


necessidade de acompanhamento da elaboração/revisão/alteração dos PPCs

de modo a atender os requisitos mínimos de qualidade na oferta de cursos
superiores;


necessidade do coordenador de curso ter carga horária semanal adequada

para dedicação total à coordenação. Verifica-se um que muitos coordenadores
acumulam coordenação de cursos com carga horária em sala de aula elevada e ainda
realizando pós graduação (mestrado ou doutorado), não reservando horário para
dedicação as ações de coordenador de curso;


necessidade de maior conhecimento dos coordenadores de curso e diretores

de campus com a legislação referente a educação superior. Verifica-se que a falta de
conhecimento do coordenador/diretor sobre os instrumentos que subsidiam a
produção de indicadores de qualidade e os processos de avaliação de cursos tem
deixado transparecer a falta de compromisso com o ensino e aprendizagem no olhar
dos avaliadores externos;


necessidade de maior envolvimento do colegiado do curso e NDE com mais

periodicidade de reuniões, contendo os registros e encaminhamento de decisões.

Ações implementadas ou a serem implementadas:
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o IFMA dispõe de programas de apoio pedagógico, cujo objetivo é a

orientação educacional ao estudante; além desse programa, tem-se também o
programa de acompanhamento psicológico que visa garantir o bem estar
biopsicossocial dos estudantes e a preservação da saúde mental;


as informações dos Campi que integram o IFMA devem ser atualizadas,

melhoradas e facilitadas de modo que a sociedade civil consiga ser direcionada com
facilidades;


intensificar a divulgação da imagem do IFMA nas escolas do ensino médio e

uso de veículos de comunicação como jornais, televisão, revistas..;


intensificar a divulgação dos projetos desenvolvidos e em desenvolvimento

pelos pesquisadores mediante revista/jornal interno e veículos de comunicação
como jornais, televisão, revistas..;


necessidade de ainda divulgar em murais com fácil acesso sobre os

eventos/notícias do IFMA;


incentivar a comunidade a consultar a página do IFMA;



necessidade de ouvidoria em cada um dos Campi. Atualmente o IFMA

possui uma Ouvidoria que está localizada na Reitoria, em São Luís, distanciando-se
assim daqueles que realmente desejam atendimento, principalmente para a
comunidade dos Campi que atua fora da Ilha de São Luís;


desenvolver estratégias de comunicação para reforçar o envolvimento entre a

Instituição e a Sociedade civil;


necessidade de constatar no site da Instituição se estão publicadas todas as

informações pertinentes aos atos da instituição, notícias, informativos, informações
dos cursos de graduação e pós graduação, editais, portarias, regulamentos, estrutura
administrativa, relatórios, convênios, dentre outros;
O IFMA estabelece normas relativas ao processo seletivo da Bolsa de Incentivo
à qualificação dos seus docentes (PROQUALIS). No Apêndice C, constam todas as
Tabelas contendo as ações da PRPGI e da PROEN no ano de referencia 2016.
Em 2016, o DINTER em Ciência Animal, que havia iniciado em abril de 2013,
fruto da parceria do IFMA com a Universidade Estadual de Londrina, teve suas
atividades finalizadas.
A PRPGI, mediante articulação e acompanhando realizou uma contratação com
a FUCAPE e uma cooperação acadêmica com a Universidade Federal do Piauí.
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Embora o Dinter tenha sido aprovado em “Família na Sociedade
Contemporânea” com a Universidade Católica do Salvador – UCSAL, não houve
seleção em 2016, isto por que a UCSAL, por impedimento legal, não poderia receber e
gerir recursos provenientes do convênio com o IFMA. Algumas opções foram propostas
por parte da UCSAL para viabilizar a cooperação, entretanto, após análise da
Procuradoria Jurídica do IFMA, estas foram consideradas inviáveis. A UCSAL segue
ainda em busca de novas resoluções para que aconteça a seleção e execução do referido
Dinter com o IFMA.
Além das instituições já mencionadas o Núcleo de Qualificação do ServidorNQS por meio da PRPGI realizou alguns contatos no intuito de estabelecer novas
parcerias.
Devido ao número significativo de Campi do IFMA com início das atividades
acadêmicas relativamente recentes, a oferta de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu está
em expansão. Em 2016 o campus Bacabal, Caxias, Monte Castelo e Maracanã
ofertaram Especializações. Dentre estas, o curso Educação do Campo do Campus
Maracanã já teve suas atividades concluídas.
Novos projetos de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu foram apresentados ao
Departamento de Pós-Graduação em 2016 e aguardam aprovação do CONSUP para
iniciar suas atividades em 2017, a exemplo da Especialização em Ensino de Ciências do
Campus Timon, Especialização em Engenharia de Manuntenção, Especialização em
Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa, projetos apresentados pelo
Campus Monte Castelo.
Em relação ao Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), no IFMA existe
atualmente um bolsista PNPD/CAPES, de nacionalidade mexicana, vinculado ao
Programa de Pós-Graduação de Engenharia de Materiais, desenvolvendo o projeto de
pesquisa, sob a supervisão de um Professor do Departamento de Engenharia Mecânica
do Campus Monte Castelo.
No Programa de Demanda Social – DS, em 2016, foram chanceladas 6 bolsas
Capes-Demanda Social, sendo 3 bolsas para o Programa de Pós-Graduação em
Engenharia de Materiais-PPGEM e 3 bolsas para o Programa de Pós-Graduação em
Química-PPGQ. O total de bolsas ativas no PPGEM é de 12 bolsas CAPES/DS e no
PPGQ, 3 bolsas ativas. Já no sistema Patronage da FAPEMA até dezembro de 2016, o
número total de bolsistas ativos de mestrado vinculados ao IFMA foram 10 bolsistas e
07 bolsas disponíveis.
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Tem-se ainda que em 2016, a FAPEMA em parceria com a CAPES lançou
Edital nº11/2016 no qual o candidato bolsista é considerado com vínculo empregatício
em caso de exercício de até 20 (vinte) horas semanais de docência, desde que
devidamente autorizado pelo orientador. O IFMA foi contemplado com três bolsas
FAPEMA no referido edital, todos para o Mestrado em Química.
O IFMA dispõe do Programa de Apoio a Pós-Graduação – PROAP, cujo
objetivo é financiar as atividades dos cursos de pós-graduação, proporcionando
melhores condições para a formação de recursos humanos. O total de recursos PROAP
recebidos em 2016 pela PRPGI foi de R$ 9.240,00. Sendo 5.610,44 utilizados para
manutenção de equipamentos do laboratório do PPGEM e 3.629,56 utilizados pela
PRPGI no item financiável referente a participação de professores em atividades de
intercambio e parceria entre PPGs.

3.4

EIXO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO

O Eixo Políticas de Gestão tem como foco a verificação do desenvolvimento das
políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos
do planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno
desenvolvimento de forma sustentável.
O IFMA é uma Autarquia Federal, vinculado ao Ministério da Educação. A
Instituição possui plano de carreira e de cargos bem definidos tanto para a carreira de
cargos técnico-administrativos, regulada pela Lei Federal nº. 11.091, de 12/01/2005,
quanto para a carreira de Professor do Magistério Superior e Professor do Ensino
Básico, Técnico e Tecnológico, regulada pela Lei Federal nº. 12.772, de 28/12/2012. A
sustentabilidade financeira e patrimonial do IFMA é majoritariamente viabilizada por
repasses do Tesouro Nacional, sendo o MEC o responsável pelo maior aporte de
recursos. Dessa forma, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio,
investimentos, pessoal ativo, inativos e pensionistas são consignados anualmente no
orçamento do IFMA, o que permite visualizar de forma clara os limites da gestão
financeira. Além dos recursos da União, o IFMA conta ainda com os recursos
diretamente arrecadados e com os obtidos por meio de termos de cooperação firmados
com órgãos públicos. O IFMA tem receitas próprias oriundas da prestação de serviços e
de outras formas de captação, compondo uma pequena parcela do orçamento total,
tendo no total cerca de 95% do Tesouro Nacional e 5% nas outras formas de captação.
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A variação desse percentual costuma ser em torno desses valores percentuais a cada
exercício financeiro e vem atendendo bem ao custeio e aos investimentos no ensino.
No IFMA, existem mecanismos claros e conhecidos para a seleção, contratação,
aperfeiçoamento e avaliação do corpo docente e técnico-administrativo. Conforme
determina o inciso II, art. 37, Constituição Federal/1988: “A investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, (...)”. No IFMA existem três tipos de regime de trabalho: 20
horas, 40 horas e Dedicação Exclusiva. Nos Gráficos 02, 03, 04 e 05 tem-se a situação
do IFMA atualmente referentes à titulação de servidores, servidores por situação
funcional, campus de exercício de servidores efetivos e o campus de lotação de
servidores efetivos, respectivamente.

Gráfico 02 – Titulação de Servidores do IFMA

Fonte: SUAPE, (2016).
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Gráfico 03 – Servidores por situação Funcional do IFMA.

Fonte: SUAPE, (2016).

Gráfico 04 – Campus de Exercício de Servidores Efetivos no IFMA.

Fonte: SUAPE, (2016).
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Gráfico 05 – Campus de Lotação de Servidores Efetivos do IFMA.

Fonte: SUAPE, (2016).

As políticas de qualificação dos servidores estão vinculadas à necessidade de
aperfeiçoamento constante e à compreensão da importância deste quesito na melhoria
da qualidade e avaliação dos Cursos Superiores.
A participação dos servidores (Técnico-Administrativos e Docentes) em
programas de aperfeiçoamento está normatizado pelo art. 96-A da Lei nº 8.112/90, e,
especificadamente, para os docentes no art. 30 da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de
2012. No âmbito do IFMA, a resolução Nº 40, de 26 de junho de 2015 trata das Normas
para afastamento do Servidor para participar de Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu no País e no Exterior.
Os critérios avaliativos dos docentes tiveram suas diretrizes gerais publicadas
pela Portaria nº 554, de 20 de junho de 2013 (publicada no DOU 21/06/2013); no
âmbito do IFMA, a Resolução nº 40, de 04 de agosto de 2014 trata da matéria.
Os critérios de avaliativos dos Técnico-Administrativos em Educação advém da
Lei n° 11.091 de 12 de janeiro de 2005 e Decreto n° 5.825, de 29 de junho de 2006.
A Política de Qualificação dos Servidores técnico administrativos e docentes do
IFMA está embasada na concepção de formação continuada, considerada, satisfatório
para a comunidade acadêmica.
A política de formação e capacitação tanto do corpo docente quanto do técnicoadministrativo está muito bem implantada. Havendo, pois, somente a necessidade de
atualização dos dados protocolados no e-Mec tanto para o corpo técnico-administrativo
quanto para o corpo docente.
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3.5 EIXO 5 – INFRAESTRUTURA FÍSICA
No Eixo Infraestrutura Física, verificam-se as condições que a IES apresenta
para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse
Eixo contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do SINAES. Este Eixo tem sido um
dos Eixos no qual o processo auto avaliativo reflete o que a IES vem obtendo nos
resultados dos relatórios das avaliações externas de cursos.
De acordo com o resultado dos questionários aplicados, cerca de 70% informam
que as instalações administrativas existentes atendem de maneira suficiente às
necessidades institucionais, considerando os aspectos quantidade, dimensão, limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Em alguns
Campi, as salas de aula existentes atendem de maneira suficiente as necessidades
institucionais, considerando os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. Nem todos os Campi
possuem auditório, existem salas que podem ser utilizadas como auditório de forma
provisória.
Apesar do processo de expansão ter promovido melhorias na urbanização e na
infraestrutura dos Campi, nem todos possuem espaços destinado aos docentes de modo
a atender de maneira suficiente às necessidades institucionais, considerando, os
aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança,
acessibilidade, conservação e infraestrutura de informática. O regime de trabalho da
maioria dos docentes é dedicação exclusiva. Entretanto, cerca de 40% dos Campi não
possuem gabinetes de trabalho individual ou sala de professores adequadas que atenda
às necessidades deste segmento.
No que tange à infraestrutura destinada ao desenvolvimento de atividades de
coordenação de cursos e serviços acadêmicos, esta CPA considera necessidade de
melhorias na IES para atender os parâmetros de qualidade do INEP; já que essas salas
são compartilhadas com chefias departamentais e outras coordenações de curso, além da
pouca quantidade de equipamentos, número de funcionários e atendimento aos
estudantes e professores. Verifica-se que as coordenações de cursos superiores, em sua
maioria, não possuem um gabinete individual para atendimento aos discentes e
docentes.
As condições de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida estão amparadas na CF/88, Art. 205,206,208, na NBR 9050/2004 da ABNT na
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Lei Nº 10.098/2000, nos Decretos Nº 5296/2004, Nº 6949/2009, Nº 7611/2011 e na
Portaria Nº 3284/2003. Dentre os elementos que ilustram a responsabilidade social da
instituição, segundo o PDI (2014, p. 186), está a consciência da necessidade de
assegurar a acessibilidade aos estudantes portadores de deficiências, o esforço em
empreender modificações infra estruturais para permitir o máximo de autonomia e
integração entre esses estudantes e os demais.
Quanto aos espaços de atendimento aos estudantes, em alguns Campi, conforme
resultados dos questionários em Anexo, pode-se considerá-los suficientes, às
necessidades institucionais, considerando em os aspectos: quantidade, dimensão,
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
Em atenção ao indicador 5.6 do instrumento de avaliação, pode-se afirmar que,
após a avaliação institucional ocorrido em março de 2016, houve um esforço dos
gestores no atendimento em fornecer infraestrutura as CPA’s. Em 2016, a CPA Central
reforçou a necessidade na emissão de Portarias das CPAs Locais, incluindo todos os
segmentos para os Campi que possuem cursos superiores de modo a atender as
exigências do SINAES. A CPA, é também, parte integrante do SINAES e estabelece um
elo entre o projeto específico de autoavaliação da IES e o conjunto do sistema de
educação superior no país.
Quanto às instalações sanitárias existentes, verificou-se por meio dos resultados
dos questionários que cerca de 70% dos Campi atendem de maneira suficiente às
necessidades institucionais, e outros necessitam de melhorias e adaptações para
acessibilidade. Entretanto, o requisito acessibilidade foi considerado insuficiente pela
comunidade acadêmica, sendo 65,3%. Verifica-se que, embora muitos Campi tenham
sido construídos ou estão em fase de construção, muitos não contemplavam em seus
projetos o indicador acessibilidade.
A infraestrutura física de muitos Campi atende de maneira suficiente, mas
precisando de melhorias, para satisfazer às necessidades institucionais, considerando, os
aspectos: espaço físico (dimensão, limpeza, iluminação, ventilação, segurança,
acessibilidade, conservação e condições para atendimento educacional especializado),
instalações para o acervo, ambientes de estudos individuais e em grupo, espaço para
técnicos administrativos e plano de expansão física.
Somente nos Campi mais antigos, os serviços da biblioteca atendem de maneira
suficiente. Nos Campi mais recentes, que são a maioria, há a necessidade de acesso via
internet (consulta, reserva), informatização do acervo, bancos de dados, empréstimo,
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relatórios de gestão e horário de funcionamento que atendam de forma suficiente de
modo a atender os critérios de análise estabelecidos pelo INEP. O mesmo se reflete no
plano de atualização do acervo (físico e eletrônico/digital) dos Campi. Verifica-se a
falta de agilidade na aquisição de novos livros e na reposição de exemplares
danificados.
Em 60% dos Campi, devido a precariedade de acesso à internet, atualização de
software, acessibilidade digital, acessibilidade física, condições ergonômicas, serviços,
suporte e plano de atualização as salas de apoio de informática existentes, considera-se
que há necessidade de melhorias institucionais.
Esta é uma análise no âmbito geral do IFMA, divergindo, em alguns aspectos do
resultado da avaliação institucional, pois, para essa avaliação, a avaliação in loco fora
realizada no Campus Monte Castelo.
Embora na avaliação institucional de recredenciamento realizada em março de
2016, a IES tenha obtido conceito 4, no indicador 5.14 que se refere ao indicador
laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas. Esta CPA reforça que tal
conceito se refere somente ao ambiente do Campus Monte Castelo, local onde foi
realizada a avaliação por constar esse endereço no sistema e-MEC. Nos demais Campi,
verifica-se que cerca de 63% os resultados de autoavaliação mostram que a comunidade
acadêmica está insatisfeita tanto com a quantidade de equipamentos para o total de
vagas que são ofertadas para o curso quanto com a qualidade dos laboratórios no que se
refere à adequação ao currículo, acessibilidade, atualização de equipamentos e
disponibilidade de insumos.
Em 78% Campi há necessidade de melhorias nos espaços de convivência e de
alimentação de modo a atender satisfatoriamente às necessidades da comunidade
acadêmica, considerando os aspectos: quantidade, dimensão, limpeza, iluminação,
ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
No contexto geral, esta CPA verifica que o Representante Geral do IFMA,
promove ações de modo que sejam implantadas todas as propostas do PDI, visando o
cumprimento da missão e o objetivo desta Instituição.
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4.

ANÁLISE DOS DADOS E DAS INFORMAÇÕES

Uma análise dos dados e das informações acerca das avaliações internas e
externas pela CPA foi realizada, culminando no item 5 que trata das sugestões da
CPA/IFMA de modo a direcionar o planejamento e a execução das ações. Tal
direcionamento de planejamento e ações, no entanto só poderá ocorrer se for
desmistificado de que o processo de avaliação interna se refere somente uma das tarefas
para atender ao MEC.
Percebe-se por meio dessas avaliações que a IES apresenta um diagnóstico que
requer cuidados, a CPA visa documentar neste Relatório os avanços e os desafios a
serem enfrentados pela IES. Embora nem todos os dados estejam devidamente
atualizados, busca-se mostrar a evolução da IES em sua totalidade, para tanto foi
acrescentado o Apêndice D no qual constam informações específicas de alguns Campi
referentes ao processo avaliativo interno. Este Relatório possui algumas lacunas que
deverão ser preenchidas no relatório de referencia 2017, desde que as informações
solicitadas por esta comissão sejam fornecidas. Pois, verifica-se ainda que existe uma
certa resistência de alguns setores do IFMA no fornecimento de informações que são
úteis a este Relatório. Visando o acesso a tais informações, a CPA utiliza como medidas
mitigadoras, o disparo de emails aos setores, solicitando tanto o acesso quanto o
fornecimento de informações institucionais, além de tentar desmistificar que este
Relatório é somente um documento a ser inserido no MEC; é reforçado que este
Relatório conduz ao processo de avaliação interna do IFMA, faz a sistematização e a
prestação de informações solicitadas pelo INEP, contribuindo assim para a própria
organização acadêmica e gestora, servindo de subsídio para o planejamento e ações da
IES.
No período de 8 a 12 de março do ano de 2016, a IES passou pela Avaliação
Recredenciamento Institucional e obteve conceito final 4 (quatro). Entretanto, no Eixo
1, itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, que trata do processo autoavaliação, em todos os aspectos, a
IES obteve conceito 2,2. Segundo os avaliadores, esta nota justificou-se pela
insuficiência do processo avaliativo no atendimento às necessidades institucionais, pois
foi atestada a existência do autoavaliação, mas não estava consolidada de maneira
efetiva no IFMA (seja pela limitações infra estruturais – ausência de sala e
equipamentos próprios para esta Comissão – pelas limitações de obtenção de
informações, pelas dificuldades na conciliação de diversas atividades dos membros da
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CPA, ou mesmo pelos obstáculos na própria composição da Comissão, devido ao pouco
interesse dos segmentos em participar da mesma).
A CPA é composta por representantes dos segmentos docente, discente, técnico
administrativo e sociedade civil organizada. O regimento da CPA instituiu, no âmbito
de cada Campus, uma subcomissão no intuito de facilitar e democratizar o processo auto
avaliativo. No resultado da Avaliação de Recredenciamento do IFMA, os avaliadores do
MEC comprovaram a implantação da CPA, contendo os diversos segmentos docentes,
discentes e técnicos. Entretanto eles identificaram fragilidades no que se refere ao papel
da CPA, e a maioria dos docentes e discentes que participaram do momento da reunião
com os avaliadores, demonstrou desconhecer a avaliação do sistema SINAES, relataram
que já haviam preenchido algum questionário (via on line), mas não sabia o objetivo
deste. Diante desse contexto, os avaliadores do MEC, consideraram que a elaboração do
relatório de autoavaliação precisa de melhorias para subsidiar planejamento e ações.
Após esse recredenciamento, a CPA buscou reorganizar suas ações com vistas a
operacionalizar um processo mais consistente de autoavaliação, mas as dificuldades na
organização das CPA’s Locais e na obtenção de informações subsidiárias ao relatório
ainda se colocam como obstáculos relevantes à consecução do objetivo proposto.

4.1

ANÁLISE

DO

RESULTADO

DO

PROCESSO

DE

RECREDENCIAMENTO DO IFMA

Conforme já mencionado, no primeiro Relatório da CPA ano de referencia 2015,
foi abordado que no período de 8 a 12 de março do ano de 2016, a IES deveria passar
por um

Processo

de

Recredenciamento.

O Relatório de

Avaliação desse

Recredenciamento, nº 117293, demonstrou que a IES obteve um conceito final
satisfatório, conceito 4 (quatro) numa escala de 1 a 5. Entretanto, observou-se que o
Eixo 1 (Planejamento e Avaliação Institucional) registrou um conceito insatisfatório
cujo resultado foi igual a 2,2. Ocorre que nesse Eixo, nos itens 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, que
trata de autoavaliação, em todos os aspectos, a IES obteve conceito 2. No referido Eixo,
a comissão de avaliadores apontou várias fragilidades concernentes ao processo de
autoavaliação institucional e com base nessas informações, o INEP solicitou ao IFMA
que apresentasse esclarecimentos pertinentes e indicasse se houve melhorias em relação
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às fragilidades apontadas. Dessa forma, a resposta a diligencia foi elaborada e anexada
ao eMec, respeitando o prazo legal conforme dispõe a Portaria nº 40, de 12 de dezembro
de 2007, e contendo as informações de melhorias acompanhadas de documentos
comprobatórios.
O processo de Recredenciamento passou pelas etapas iniciais no sistema, como
análises técnicas dos documentos apresentados: Plano de Desenvolvimento Institucional
- PDI, Regimento, documentos fiscais, parafiscais, contábeis e ato constitutivo da
mantenedora, e a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES)
concluiu pelo atendimento satisfatório das exigências de instrução processual,
estabelecidas para a fase de análise documental pelo Decreto nº 5.773/2006, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.303/2007, e pela Portaria Normativa MEC nº
40/2007.
Após a análise documental, o processo foi submetido à Avaliação in loco por
Comissão designada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), no referido período de 8 e 12 de março de 2016. A Comissão
apresentou então o resultado do Relatório de Avaliação nº 117293, atribuindo os
seguintes conceitos aos Eixos avaliados, Tabela 04:
Tabela 04 - Conceitos Institucionais para cada um dos Eixos.
EIXOS

Conceitos

1. Planejamento e Avaliação Institucional

2,2

2. Desenvolvimento Institucional

4,2

3. Políticas Acadêmicas.

3,9

4. Políticas de Gestão

4,0

5 Infraestrutura Física

4,0

CONCEITO FINAL

4,0

Em razão do conceito insatisfatório no Eixo 1, Tabela 04, o IFMA foi
diligenciado pelo INEP.
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Até a elaboração deste Relatório, as análises acerca da resposta desse
diligenciamento pelo INEP, estão nas seguintes etapas, de acordo com o sistema e-Mec:


a SERES chegou a conclusão que “Tendo em vista o Relatório de Avaliação nº
117293, o IGC satisfatório e as considerações técnicas apresentadas acima,
recomenda-se o recredenciamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão - IFMA.
De acordo com a Portaria Normativa nº 2, de 4 de janeiro de 2016, o
prazo de validade do ato de recredenciamento da instituição será de 5 anos.
A Relatora considerou a instrução processual e a legislação vigente, a

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) e manifestou-se
favorável ao recredenciamento do IFMA, submetendo então, o processo à deliberação
da Câmara de Educação Superior deste Conselho Nacional de Educação.
No voto do Relator consta que é favorável ao recredenciamento do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), situado na
Avenida Getúlio Vargas, nº 4, bairro Monte Castelo, no município de São Luís, estado
do Maranhão, mantido pela União, observando-se tanto o prazo de 5 (cinco) anos,
conforme a Portaria Normativa MEC nº 2, de 4/1/2016, quanto a exigência avaliativa,
prevista no artigo 10, § 7º, do Decreto nº 5.773/2006, com a redação dada pelo Decreto
nº 6.303/2007.


Em 06/10/2016, a Câmara de Educação Superior aprova, por

unanimidade, o voto da Relatora;


Ainda em análise, não concluído pela CNE/CES.
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5. SUGESTÕES DA CPA/IFMA

Considerando os resultados expostos até o momento, como a Avaliação de
Recredenciamento Institucional, Avaliações de Cursos de Graduação e o processo
avaliativo interno, a CPA sugere algumas medidas para resolver os problemas
identificados no diagnóstico realizado. Sendo que, algumas destas, já foram indicadas
no primeiro relatório parcial ano de referencia 2015 e necessitam de continuidade no
seu reforço:
 Criar de mecanismos para maximizar a participação dos servidores e toda a
comunidade acadêmica na construção de documentos institucionais (PDI,
PPC, dentre outros);
 Promover maior divulgação do PDI/IFMA e outros documentos legais
pertinentes ao ensino superior, por meio dos veículos de comunicação
interna (impressos e digitais), bem como, de reuniões presenciais com a
comunidade Acadêmica;
 Fomentar a participação da comunidade acadêmica na elaboração da nova
versão do PDI/IFMA referente ao período de 2019 a 2020;
 Enfatizar as atividades de atualização pedagógica durante os Encontros
Pedagógicos, separando tanto as atividades acadêmicas quanto as
informações pertinentes aos cursos superiores;
 Estimular a adoção de práticas pedagógicas inovadoras por parte dos
professores a partir de uma criteriosa revisão dos planos de disciplinas
que precisam ser atualizados;
 Consolidar a realização periódica de Encontro de Cursos Superiores do
IFMA, de modo a divulgar os requisitos legais referentes ao Ensino Superior, assim
como debater os desafios pertinentes a este nível de ensino;
 Continuar o processo de reformulação dos currículos dos cursos de graduação
de acordo com as DCNs e respectivos projetos pedagógicos, em atendimento às
orientações dos instrumentos de avaliação institucional e avaliação de cursos de
graduação, assim como, divulgar junto à comunidade acadêmica;
 Acelerar o processo de transição do registro acadêmico atual (Q Acadêmico)
para o SUAP em todos os Campi;
 Criar comissão internas de captação de recursos para pesquisa e
infraestrutura;
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 Estimular a produção científica com participações dos servidores e estudantes
em congressos e publicações em periódicos, com circulação no âmbito regional,
nacional e internacional;
 Melhorar as condições e estímulos à participação de toda a comunidade
acadêmica em projetos de pesquisa e extensão, por meio de fortalecimento dos núcleos
e grupos de pesquisa, e de programas de extensão;
 Apoiar continuamente – com a infra estrutura e orçamento – os Núcleos de
Estudos Afrobrasileiros e Indiodescendentes (NEABI) e Núcleo de Atendimento às
Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE);
 Promover investimentos na criação, oferta permanente e ampla divulgação de
cursos de extensão, presenciais e a distância, abertos à comunidade acadêmica e ao
público externo;
 Reforçar a importância da observância das questões ambientais no âmbito
curricular e nas práticas cotidianas dos Campi;
 Criar mecanismos de registro, identificação e acompanhamento de egressos
com intuito de equilibrar as demandas locais, a estrutura do curso e absorção desses
profissionais no mercado local/regional;
 Estudar a viabilidade técnica, administrativa e legal da adoção das medidas
relacionadas neste Relatório Parcial ano-base 2016, fruto de reuniões com as CPAs locais
e análises dos dados das avaliações internas e externas;
 Fortalecer, de maneira urgente e profunda a atuação da CPA, fornecendo a
esta Comissão a infraestrutura necessária ao seu pleno funcionamento, assim como
garantia das condições adequadas de trabalho aos servidores que a compõem (inclusive,
com redução de carga horária docente, garantida pela Resolução que regulamenta as
ações da CPA).
 Promover uma maior divulgação junto à comunidade acadêmica acerca das
pesquisas acadêmicas, dos projetos sociais e das ações no campo sociocultural e
ambiental que evidenciam a responsabilidade ética do IFMA para com a sociedade
maranhense;
 Implementar uma versão em língua estrangeira para o site institucional do
IFMA na Internet;
 Construir e fortalecer as parcerias com instituições estrangeiras para
promover intercâmbios da comunidade acadêmica e capacitação de servidores;
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 Aumentar a divulgação do serviço de ouvidoria junto à comunidade
acadêmica, instituindo em cada campus um setor responsável por este atendimento;
 Adotar procedimentos no sentido de suprir as necessidades de pessoal por
meio de concursos públicos para docentes e servidores técnico-administrativos.
 Avaliar a possibilidade do Núcleo de Qualidade de Vida desenvolver mais
atividades extralaborais, principalmente numa perspectiva interiorizada (focada nos
Campi do interior);
 Avaliar a possibilidade de cursos de capacitação/treinamento para o
Procurador Institucional, bem como, disponibilizar servidores junto ao Procurador
Institucional que exerçam separadamente atividades no sistema e-MEC para cursos
superiores e técnicos;
 Viabilizar o aumento da oferta de cursos de capacitação tanto para o
segmento técnico-administrativo quanto para os docentes por meio de convênio com
instituições parceiras (Minter e Dinter);
 Estimular a oferta de cursos voltados à qualificação dos servidores para o
atendimento de pessoas com deficiências e/ou estudantes com necessidades
educacionais específicas;
 Estender para os demais Campi o acesso ao acervo da bibioteca por meio do
sistema SophiA, que atualmente é utilizado apenas por três Campi (Bibliotecas: José
Murilo de Souza Muniz, Matilde Carvalho e Tebyreça de Oliveira);
 Inserir, na página da biblioteca, os link dos “periódicos capes”, de “domínio
público”, de Trabalhos de Conclusão de Cursos Superiores (Monografias) dos
estudantes do IFMA, Dissertações e Teses obtidas pelo corpo docente, link para revistas
acadêmicas, além de documentos de normalização de trabalhos acadêmicos (ABNT);
 Promover ampla divulgação dos relatórios anuais de gestão (financeiros,
pedagógicos, acadêmicos etc) tanto na página do IFMA de maneira geral, quanto dos
Campi em particular;
 Separar nos relatórios da IES as informações orçamentárias relativas aos
cursos superiores, pós-graduação, mestrado, doutorado (quando houver) e cursos
médios/técnicos e programas do Governo Federal;
 Realizar melhorias imediatas nas instalações sanitárias a fim de adequá-la
aos padrões mínimos exigidos nos instrumentos de avaliação institucional SINAES;
 Melhorar a infraestrutura das bibliotecas, assim como promover ampliação
consistente de seus acervos;
43

 Instalar e/ou melhorar os gabinetes individuais de estudos para docentes;
 Melhorar a estrutura física referente à acessibilidade nos Campi;
 Construir/utilizar espaços mais adequados à organização e autonomia dos
coordenadores de cursos;
 Melhorar os serviços das cantinas localizadas nos Campi;
 Instalar e/ou manter centrais de cópias e impressões em todos os Campi para
facilitar o acesso dos estudantes ao material bibliográfico – quando devidamente
permitido pela legislação em vigor;
 Estimular a organização estudantil para que os acadêmicos construam seus
próprios espaços de discussão política e intelectual mediante Centros e Diretórios
Acadêmico, auxiliando inclusive, na construção de um processo autoavaliativo mais
democrático;
 Estimular, continuamente, a maior participação da sociedade civil
organizada nos processos de autoavaliação;
 Fomentar, de maneira mais contundente, ampla divulgação e discussão
acerca

dos

resultados

das

avaliações

envolvendo

os

segmentos

docentes/discentes/docentes/coordenação de cursos junto ao corpo docente e discente;
 Fomentar a discussão acerca dos resultados do ENADE e do conceito
CAPES no âmbito dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação;
 Reforçar a divulgação dos processos de avaliação SINAES e dos mais
recentes resultados do IFMA em cada modalidade junto à comunidade acadêmica;
•

Disponibilizar a Estrutura Organizacional, bem como, os contatos de email

e telefônicos, de todos os Campi no site do IFMA.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA CPA

A CPA Central, instituída pela portaria 4.458 de 28 de setembro de 2015, deu
continuidade às ações iniciadas em 2015, produzindo ao final deste ano base, o segundo
relatório parcial de autoavaliação institucional.
Alguns obstáculos verificados nos anos anteriores ainda se fazem sentir, tais
como: dificuldade na organização CPA Locais (resultante de vários motivos, desde a
alta carga horária docente até a não valorização da comissão nos documentos
institucionais), dificuldade na estruturação física da CPA (disponibilização de espaço e
material para que funcione plenamente), limitações na obtenção de informações dos
setores do IFMA e pouco conhecimento dos servidores ligados ao ensino superior em
relação à legislação pertinente. Esta dificuldade de apropriação dos documentos legais
se reflete, inclusive, nas limitações das ações da CPA.
Embora tenham sido despendidos esforços para a elaboração deste relatório de
autoavaliação, o recebimento de informações insuficientes e fragmentadas, colocou-se
como fator limitante na finalização satisfatória do mesmo. Necessita-se reforçar
continuamente a cultura de avaliação que está num árduo processo de construção, pelas
dificuldades de sensibilização e falta reconhecimento da importância da CPA. As
Comissões Locais têm grande dificuldade na obtenção de espaços próprios para seu
funcionamento, assim como no acesso às informações devidamente organizadas, como,
por exemplo, os Planos Anuais de Gestão e os Relatórios correspondentes. Nesta
conjuntura, torna-se difícil até encontrar servidores interessados em compor a
Comissão.
Conforme indicado em relatório anterior, no mês de março de 2016 o IFMA
recebeu in loco, Comissão de Avaliação do MEC para fins de recredenciamento, e na
ocasião, as dificuldades supramencionadas refletiram-se no conceito obtido no Eixo 1 –
Planejamento e Avaliação Institucional, no qual o IFMA obteve a nota 2,2. Durante o
ano base de 2016 foi respondida diligência, e nesta, destacou-se a amplitude da
autoavaliação envolvendo servidores e alunos/estudantes, pois os questionários
subsidiários ao processo podem ser anexados no sistema acadêmico, abrindo a
possibilidade de se atingir uma amostra bastante significativa para a autoavaliação. A
própria estrutura da CPA no IFMA, organizada como CPA Local em cada Campus com
ensino superior e CPA Central (com sede na Reitoria), visa democratizar o processo

45

auto avaliativo e permitir que as Comissões estejam próximas da comunidade
acadêmica.
Além das dificuldades supramencionadas, o processo auto avaliativo conseguiu
mensurar também outros fatores limitantes: infraestrutura física e acervo insuficiente da
biblioteca falta de gabinetes docentes, instalações sanitárias ruins, falta de informações
acerca dos relatórios institucionais (especialmente os financeiros) e infraestrutura de
acessibilidade ruim.
Em termos comparativos com a avaliação anterior, alguns avanços foram
notados, tais como: estímulos à pesquisa, melhoria da comunicação interna e aumento
da transparência (Campus Bacabal), melhoria do acervo (Campus Codó) e dos
equipamentos/móveis da biblioteca (Bacabal), reformulação dos planos de curso
(Campus Monte Castelo), melhoria do espaço da sala geral dos professores (Campus
Bacabal), importância da política de auxílios em praticamente todos os Campi. A
possibilidade de participar da reformulação dos planos de curso, e de integrar projetos
que envolvam técnicos, docentes e discentes também foram aspectos apontados como
positivos (Santa Inês, Codó, dentre vários outros Campi).
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Apêndice A
Contextualização dos Campi
Ao longo deste documento foram mencionados os Campi do IFMA. Na Introdução,
abordou-se a contextualização geral desta IES, deixando-se a contextualização
específica de cada um dos Campi que oferecem cursos superior para este momento.
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1. CAMPUS AÇAILÂNDIA

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) campus Açailândia se instalou no
município em 2008, retomando um antigo projeto de construção de um centro de
educação profissional. Sob gestão do Governo Federal e do Governo do Estado do
Maranhão, por meio do convênio do PROEP (Programa de Expansão da Educação
Profissional), a autorização de funcionamento do campus Açailândia foi emitida em
janeiro de 2008, iniciando o processo de instalação da unidade no município.
Inicialmente, a oferta de cursos profissionais levou em consideração a dinâmica
econômica da região e seus arranjos produtivos locais. Identificou-se, nesse momento,
que deveriam ser ofertados cinco cursos técnicos integrados ao ensino médio. Foram
eles: técnico em alimentos, técnico em automação industrial, técnico em
eletromecânica, técnico em florestas e técnico em alimentação escolar. Com a
ampliação da estrutura física, o crescimento do quadro de servidores e da demanda
externa para formação técnico-profissional, houve um aumento da oferta anual de
vagas, estabelecendo uma média de duzentas vagas por ano para a educação
profissional. Houve, também, a implantação de cursos superiores com ênfase na
formação de professores nas áreas de ciências da natureza, com Licenciatura em
Química.
Nos últimos dois anos, com a forte expansão do IFMA e as demandas sociais do
país, programas como Mulheres Mil e PRONATEC surgiram como alternativa para a
formação inicial e continuada de trabalhadores no interior do Brasil. Os programas
surgiram como forma de modificar a realidade social e os indicadores educacionais e
sociais do município de Açailândia. Neste contexto, o campus vem reafirmar a sua
condição de agente de transformação social por meio de educação profissional de
qualidade.
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Composição da CPA Açailandia.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Marinalda Pereira de Sousa

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Washington Freitas de Oliveira

Docente (Titular)

Patrícia Maia Veras Freitas

Docente (Suplente)

Artur Marques do Rego Monteiro

Téc. Administrativo (titular)/vice-presidente

Antonio marcos de lima aires

Téc. Administrativo (Titular)

Matosalem ferreira costa

Téc. Administrativo (suplente)

Márcio Gardênio Alves da Silva

Discente (Titular)

Irackson Almeida Ferreira

Discente (Titular)

Diego Silva Sá

Discente (Suplente)

Assuélia Ferreira da Silva

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Maria Regina Lima dos Santos

Comunidade civil (Titular)

Leandro Rabelo Costa

Comunidade civil (Suplente)

2. CAMPUS ALCÂNTARA

O campus localiza-se no município de Alcântara situado na mesorregião Norte
do Maranhão e na microrregião Litoral Ocidental Maranhense, a 2º24’ de latitude e
44º25’ de longitude, a 5m de altitude em relação ao nível do mar. Ao norte limita-se
com o Oceano Atlântico, a oeste com os municípios de Perim-Mirim, Guimarães e
Bequimão, separando-se destes dois últimos pela baía de Cumã, ao sul com o município
de Cajapió e a leste com Cajapió e São Luis. Separado de São Luis a 425 km por via
terrestre e apenas 22 km por via marítima, através da baía de São Marcos (IBGE, 2010).
O censo demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE,
levantou uma população residente de 21.851 habitantes, dentre os quais, 15.452 residem
na zonal rural e 6.399 residem na zona urbana.
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Alcântara é uma cidade de forte legado patrimonial cultural o que pode ser
percebido pela riqueza do seu conjunto arquitetônico e urbanístico, por suas belezas
naturais e pela diversidade de manifestações histórico-culturais, influências fortes
deixadas por um período de colonização. A conservação de seu estilo colonial faz dela
uma cidade praticamente parada no tempo, ainda que tenha aglutinado em alguns
espaços traços da modernidade. Por isso, é um lugar admirado por muitos e com imenso
potencial turístico o que torna relevante o Curso Superior de Tecnologia em Gestão de
Turismo, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão – IFMA – com campus na cidade.
O IFMA - Campus Alcântara - obteve sua autorização de funcionamento em
janeiro de 2010. A unidade, que atende, principalmente, estudantes de Alcântara e
também de São Luís, integra a Fase II do Plano de Expansão da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
O Campus Alcântara surgiu, primeiramente, como Núcleo Avançado de
Alcântara, criado pela Resolução nº 38/2007 de 10 de setembro de 2007, do Conselho
Diretor (CONDIR), do então Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão
(CEFET-MA) hoje Instituto Federal do Maranhão. O Núcleo funcionou em sua sede
provisória até o primeiro semestre de 2015 quando foi inaugurada a sua sede atual,
contando com 5 salas de aula, biblioteca, laboratório de informática e demais
laboratórios especializados, sala dos professores, banheiros, refeitório, auditório, quadra
poliesportiva e prédio administrativo.
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Composição da CPA Alcantara.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Luciana Mendonça da Silva

Docente/Presidente da CPA

João Batista Sousa de Carvalho

Docente

João Paulo Pereira Rebouças

Docente (suplente)

Mônica Verona Sá Paiva

Técnico Administrativo

Luis Magno Lemos Pereira

Técnico Administrativo

Sandro Morett Furtado de Oliveira

Técnico Administrativo(suplente)

Nadeje do Nascimento Araújo Pereira

Discente

Carlos Fernando Ramos Nogueira

Discente

Daniela Fernanda dos Santos

Discente (suplente)

Maria do Nascimento Cunha Carvalho

Sociedade Civil

Fátima Diniz Ferreira

Sociedade Civil

Militina Garcia Serejo

Sociedade Civil (suplente)

3. CAMPUS BACABAL

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, instituída
pela Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, nela incluída o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão composto pelos campi: Açailândia,
Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Caxias, Centro Histórica,
Codó, Imperatriz, Maracanã, Monte Castelo, Pinheiro, Santa Inês, São João dos Patos,
São Raimundo das Mangabeiras, Timon e Zé Doca.
O Campus Bacabal, criado pela Portaria Ministerial nº 04 de 06 de janeiro
de2009 do Gabinete do Ministro de Educação, e está instalado na cidade de Bacabal,
Av. JoãoAlberto, s/n,

Centro, CEP

65700-000,

tendo

seu

CNPJ

sob

a

inscrição10735145/0004-37, o qual faz parte do Plano de Expansão da Rede
Federal deEducação Tecnológica Fase II.

52

O prédio do Campus já está com a primeira fase das obras concluídas, e já conta
com 10 salas de aula, 06 laboratórios, 25 ambientes para instalação dos setores
pedagógicos e administrativos. As atividades do Campus foram iniciadas em janeiro de
2011 com a oferta dos cursos técnicos em Vendas (integrado), Contabilidade e
Cooperativismo (Subsequentes). No ano de 2012 iniciou-se a oferta de cursos
superiores com os cursos de Licenciatura em Química e Tecnologia de Alimentos.
Atualmente, além dos cursos superiores citados, o CB também oferta os cursos técnicos
em Química (integrado), Administração e Informática (Integrados e Subsequentes).

Composição da CPA Bacabal.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Rosangela Aparecida Ribeiro Carreira

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Layanne Christinne dos Passos

Docente (Titular)

Miguens
Pablo Silva Imperio

Docente (Suplente)

Daniele de Oliveira Santos

Téc. Administrativo (Titular)

José Mariano Silva Leite Junior

Téc. Administrativo (Titular)

Marinalva Gonçalves Oliveira

Téc. Administrativo (Suplente)

Antonio Fernando V. Cavalcante

Discente (Titular)

Braga
Anny Helen Sousa da Silva

Discente (Titular)

Kalinny Jennifer Sousa de Morais

Discente (Suplente)

Marcio Javan Camelo de Lima

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Francisca Cristina Santos Miranda

Comunidade civil (Titular)

Layse Maria da Silva

Comunidade civil (Suplente)
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4. CAMPUS BARREIRINHAS

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Barreirinhas foi criado por
meio da Portaria/MEC Nº 1.170, de 21 de setembro de 2010, publicada no Diário
Oficial da União (DOU) de 22 de setembro de 2010, compondo a Fase II do Contexto
da Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, juntamente com
os campi Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Caxias, Pinheiro, São João dos Patos e
Timon. Com o objetivo de atender à demanda local, seus eixos tecnológicos de atuação
principais são: Turismo, Hospitalidade e Lazer e Recursos Naturais.
O Campus Barreirinhas iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2011,
com os cursos: Técnico em Restaurante e Bar – Subsequente; Técnico em Cozinha –
PROEJA; e Técnico em Hospedagem – Integrado. Em 2013, começaram as atividades
dos primeiros cursos de nível superior: Licenciatura em Ciências Biológicas e o curso
de Tecnologia em Gastronomia. Suas linhas de pesquisa e extensão seguiram os eixos
norteadores do Campus, em Turismo, Meio Ambiente, Ecologia, dentre outros.
Atualmente, estão em andamento os cursos: Técnico em Alimentos – Integrado
(uma turma); Técnico em Agenciamento de Viagens – Integrado (duas turmas); Técnico
em Agroindústria – Integrado (três turmas), Técnico em Meio Ambiente – Integrado
(uma turma), Técnico em Agroecologia – Integrado (uma turma), Técnico em Guia de
Turismo – Subsequente (uma turma) e Técnico em Cozinha – Proeja (duas turmas),
Licenciatura em Ciências Biológicas (duas turmas) e Tecnologia em Gastronomia (uma
turma).
O Campus Barreirinhas busca atender a missão do IFMA de promover educação
profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e
extensão com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico
sustentável como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções
técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. No momento de
sua implantação, foi realizado um estudo que possibilitou o conhecimento do potencial
da região em que foi instalado, no intuito de desenvolver suas ações de forma
contextualizada às demandas locais, o que tornaria mais eficaz e eficiente suas
atividades. Uma vez detectados e analisados os dados socioeconômicos e o potencial
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turístico do município, percebeu-se que a cidade se constituía em um local propício para
que fosse implantado um campus, tendo em vista a possibilidade de oferecer cursos que
formassem profissionais para esse eminente mercado de trabalho.

5. CAMPUS BURITICUPU

Com a publicação da Lei 11.195, que lançou a primeira fase do Plano de
Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPT),
houve a construção de 64 novas unidades de ensino. Durante essa expansão, três cidades
maranhenses foram contempladas, dentre elas Buriticupu, que recebeu uma Unidade
Descentralizada de Ensino (UNED) do então Centro Federal de Educação Profissional e
Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA).
Assim, o campus Buriticupu foi instalado na cidade em 2007. À época o
município contava apenas com um estabelecimento de ensino médio da rede estadual e
nenhuma instituição de ensino superior. O prédio era cedido pela prefeitura de
Buriticupu. Em 2008, por meio da lei nº 11.892, o campus passou a integrar o Instituto
Federal do Maranhão (IFMA).
Atualmente o campus Buriticupu possui cursos de formação inicial continuada
em: auxiliar administrativo, agricultor familiar, auxiliar pessoal, representante
comercial, auxiliar técnico em agropecuária, auxiliar de contabilidade, agente de
desenvolvimento socioambiental, auxiliar de recursos humanos e auxiliar financeiro. Já
os cursos técnicos dividem-se em Integrado (administração, meio ambiente,
eletrotécnica, agroecologia, contabilidade, informática, PROEJA – serviços públicos e
vendas); Subsequente (administração e agronegócio); e Concomitante (análises
químicas e agronegócio). Por fim, há os cursos de nível superior de licenciatura em
Biologia (ENEM e PARFOR), licenciatura em Matemática (ENEM e PARFOR) – que
hoje possui conceito Capes 4 junto ao Ministério da Educação –, e tecnólogo em Gestão
Pública (ENEM).
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Com relação à estrutura física, o campus possui ao todo 20 salas, 1 biblioteca, 3
laboratórios de informática, 1 laboratório de Biologia, 1 laboratório de microbiologia, 1
laboratório de fisiologia do esforço (o primeiro campus a instalar esse laboratório), 1
laboratório de física, 1 laboratório de química, 1 laboratório de solos e 1 laboratório de
eletrotécnica, onde são desenvolvidos experimentos com energia solar e eólica.

6. CAMPUS CAXIAS

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) chegou a cidade de Caxias com o
compromisso de ofertar formação profissional, científica e tecnológica, de modo a
melhorar a realidade social e econômica da região.
O município de Caxias está localizado na região dos Cocais, que é uma zona de
transição entre o cerrado, a caatinga e a floresta amazônica. É considerada uma das
cidades mais importantes do Maranhão com 155.129 mil habitantes*. A região
apresenta aspectos que favorecem o desenvolvimento de atividades como pecuária,
agricultura, extrativismo, negócios, indústrias e serviços, bem como turismo rural.
Nesse sentido, os cursos ofertados pelo Campus Caxias estão alinhados com o
arranjo produtivo local. Atualmente, são oferecidos cursos técnicos de eixos
tecnológicos como de produção alimentícia, recursos naturais e gestão e negócios.
Dentre os cursos superiores tem-se Matemática, Química, Ciência da Computação,
Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes, Ciências Biológicas e
Zootécnica.
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Composição da CPA Caxias.

INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Roberto de Abreu Imperes

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Antonia da Silva Ribeiro Gonçalves Docente (Titular)
Neta
Leonardo Jose Brandão Lima de Docente (Suplente)
Matos
Ianna Torres Lustosa

Téc. Administrativo (Titular)

Luis Morais da Silva

Téc. Administrativo (Titular)

Jeronimo Vianney Pereira de Sousa

Téc. Administrativo (Suplente)

Reginara Teixeira da Silva

Discente (Titular)

Rafael Monteiro Oliveira

Discente (Titular)

Rita Maria Luz Freitas Soares

Discente (Suplente)

7. CAMPUS CODÓ

O Instituto Federal do Maranhão Campus Codó nasceu como Escola
Agrotécnica Federal de Codó, que foi criada pela Lei nº 8.760 de 30 de junho de 1993.
As atividades pedagógicas da então Escola Agrotécnica iniciaram em 1º de abril de
1997.
O primeiro curso a ser implantado na instituição foi o de técnico em
Agropecuária integrado ao ensino médio. A primeira turma concluiu o curso em 1999,
com 89 alunos.
Em 29 de dezembro de 2008 por meio da Lei nº 11.892, a Escola Federal
Agrotécnica de Codó juntamente com o Centro Federal de Educação Tecnológica do
Maranhão (CEFET-MA) e as Escolas Agrotécnicas de São Luís e São Raimundo das
Mangabeiras formaram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
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Maranhão (IFMA). A partir dessa data, a instituição passou a se chamar IFMA Campus
Codó.
Composição da CPA Codó.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Francisca Inalda Oliveira Santos

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Amanda Santos

Docente (Titular)

Irapuan Lira Feitosa Filho

Docente (Suplente)

Francisco da Silva Paiva

Téc. Administrativo (Titular)

Érika de Kassia Pereira Catanhede

Téc. Administrativo (Titular)

Raimundo Nonato Morais Costa

Téc. Administrativo (Suplente)

Neuton Marcos Rocha dos Santos

Discente (Titular)

Josielta Alves dos Santos

Discente (Titular)

Clelio Guerra Alvares Filho

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Joao de Oliveira Paiva Filho

Comunidade civil (Titular)

8. CAMPUS IMPERATRIZ

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) campus Imperatriz foi criado em 1987
sob a denominação de Unidade de Ensino Descentralizada de Imperatriz – UNEDI. Ele
fazia parte da Escola Técnica Federal do Maranhão que, posteriormente, tornou-se
Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão/CEFET, e iniciou suas
atividades educativas na Escola Dorgival Pinheiro de Sousa com apenas 12 professores
que ministravam os cursos de Edificações e Eletromecânica, tendo apenas dois anos de
duração. No ano seguinte, foi realizado o exame seletivo para esses mesmos cursos e,
posteriormente, foi criado o curso de Eletrotécnica, com a duração de 4 anos.
Em reunião com a comunidade e com empresários da cidade e da região
Tocantina ficou acordada a oferta de mais 2 cursos: Eletrônica e Saneamento. Nesse
período foi construído o prédio próprio da escola sob a administração de professores e

58

técnicos administrativos da Escola Técnica Federal do Maranhão em São Luís, no início
da década de 1990.
Em 1990, realizou-se o primeiro concurso público para docente das disciplinas
da área de Ciências Humanas e das áreas Técnicas de Construção Civil, Eletroeletrônica
e Eletromecânica, bem como para técnicos administrativos para os diferentes setores de
atividades, a fim de colocar a escola em pleno funcionamento.
A partir da institucionalização dos Institutos Federais, a UNED- Imperatriz
transformou-se em Campus Imperatriz e cresceu consideravelmente em número de
cursos, pois além dos já existentes passou a ofertar: Construção em Obras Civis
(PROEJA); Infraestrutura Escolar (PROEJA); Administração (PROEJA) e Segurança
do Trabalho nas formas integrada, concomitante e subsequente; Informática nas formas
integrada, concomitante e subsequente; Celulose e Papel na forma subsequente
(convênio com a SUZANO); Meio Ambiente, nas formas subsequente e concomitante;
e, a partir de julho de 2014, passou a ofertar os cursos de Automação e Química, na
forma concomitante. Em nível superior, o campus Imperatriz oferece atualmente:
Licenciatura em Física, Bacharelado em Ciências da Computação e Bacharelado em
Engenharia Elétrica.
O campus também desenvolve trabalhos de pesquisa e extensão, incluindo vários
projetos do governo federal. No PRONATEC há a oferta de cursos na forma
concomitante de Rede de Computadores, Meio Ambiente, Edificações, Eletrotécnica e
Administração. Atualmente, o campus também trabalha com o programa Mulheres Mil,
PIBIC, PIBIC- Jr e PIBID .
O quadro funcional do campus é constituído por: 94 servidores técnicoadministrativos, distribuídos em níveis superior, médio e de apoio; um professor da
carreira de Magistério Superior e 76 professores da carreira de Ensino Básico, Técnico e
Tecnológico. O Campus Imperatriz possui atualmente 11 doutores, 27 mestres, 34
especialistas e 5 graduados.
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Composição da CPA Imperatriz.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Daniela de Sousa Cortez

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Neliane Raquel Macedo

Docente (Titular)

Adriana Oliveira Santos

Docente (Suplente)

Priscila Vieira dos Santos

Téc. Administrativo (Titular)

Priscila Correia Ribeiro Alves

Téc. Administrativo (Titular)

Andre do Nascimento Lima

Téc. Administrativo (Suplente)

Samuel Gonçalves Alves

Discente (Titular)

Francisco de Assis Rodrigues Lima

Discente (Titular)

Clayson Wallace Castro da Silva

Discente (Suplente)

Iolanda Eulina de Sousa Cortez

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Sebastiana Regia Barbosa de Sá

Comunidade civil (Titular)

9. CAMPUS SANTA INÊS

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Santa Inês integra a primeira
fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do
Ministério da Educação (MEC), tendo a sua autorização de funcionamento liberada no
ano de 2008.
Localizada na Região Central do estado maranhense, a cidade de Santa Inês
concentra arranjos produtivos focados nos setores do Comércio, Educação, Construção
Civil e da Piscicultura. A unidade do IFMA em Santa Inês tem demanda assegurada por
estudantes do próprio município e das cidades vizinhas de Santa Luzia, Bom Jardim,
Bela Vista, Pio XII, Pindaré-Mirim, Igarapé do Meio, Monção e Tufilândia.
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Composição da CPA Santa Inês.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Rodrigo Arrais Avarenga

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Antonio Benedito Linhares Gaspar

Docente (Titular)

Ana Karine Pires Miranda

Docente (Suplente)

Domingas Catanhede dos Santos

Téc. Administrativo (Titular)

Dierlane da Silva Vasconcelos

Téc. Administrativo (Titular)

Leonardo Batista Assunção

Téc. Administrativo (Suplente)

Jonas Araujo Siqueira

Discente (Titular)

Ana Paula Amorim

Discente (Titular)

Maria Rita dos Santos Jansen Neta

Discente (Suplente)

Valdonir dos Santos Nogueira

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Aldenir Nascimento Camara

Comunidade civil (Titular)

Paulo Rodrigues dos Santos Filho

Comunidade civil (Suplente)

10. CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS

O IFMA, Campus São João dos Patos, visa atender às necessidades de formação
de profissionais que venham a ser incorporados pelo mercado regional. Até 2012, a
demanda do município era de nove mil e dezessete indivíduos em fase de escolarização.
A cidade possui trinta e nove escolas de ensino básico, sendo trinta e cinco de ensino
fundamental, três de ensino médio e uma de ensino técnico e tecnológico. Destas, seis
são escolas públicas estaduais, vinte e nove escolas públicas municipais, duas escolas
privadas e uma escola federal. O universo de alunos matriculados nos estabelecimentos
de ensino básico nas redes estaduais, municipais, federal e privada do município é de
seis mil oitocentos e quatro alunos, sendo quatro mil trezentos e setenta e sete no ensino
fundamental; mil trezentos e trinta e sete no ensino médio; mil cento e cinquenta e cinco
na pré-escola e noventa matriculados na modalidade Educação de Jovens de Adultos
(ibidem). O índice de alunos matriculados no município é substancial, tendo ainda,
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demanda assegurada por estudantes das cidades vizinhas de Sucupira do Riachão,
Paraibano, Pastos Bons.
Dessa forma, esta instituição tem uma grande responsabilidade social a cumprir,
o que acontece por meio da oferta dos seguintes cursos regulares nos turnos matutino,
vespertino e noturno:
No nível de ensino médio:
 Modalidade Integrada: Técnico em Alimentos, Técnico em Logística, Técnico em
Redes de Computadores e Técnico em Vestuário;
 Modalidade Subsequente: Técnico em Alimentos e Redes de Computadores pelo
PRONATEC;
 Modalidade de Educação de Jovens e Adultos: Técnico em Comércio, Técnico em
Vendas e Técnico em Vestuário.
No nível de ensino superior:
 Licenciatura em Física;
 Bacharelado em Administração;
 Licenciatura em Matemática (ingresso 2016).

O campus proporciona, ainda, formação em nível superior aos professores
da rede municipal e estadual de ensino por meio do Plano Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica – PARFOR. O curso ofertado é Licenciatura
em Física e ocorre aos finais de semana além de cursos por meio do Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. Um dos
objetivos do programa é expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de
educação profissional técnica de nível médio e de cursos e programas de formação
inicial e continuada ou qualificação profissional. O público-alvo atendido pelo
campus são estudantes do ensino médio da rede pública.
Oferece, ainda, o Curso de aperfeiçoamento para professores de matemática
do ensino médio- PAPMEM, na forma de extensão, em quatro módulos de 40
horas em um ciclo de quatro módulos cada etapa, a partir de parceria com o
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada-IMPA/ Rio de Janeiro.
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Além disso, oferece, por meio Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária – PRONERA e do Núcleo de Extensão de Educação do Campo, o Curso
Técnico em Agroecologia, no município de Arame - MA.

Composição da CPA São João dos Patos.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Diego Jorge Lobato Ferreira

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Francélio da Silva Osório

Docente (Titular)

Renato DarcioNoleto Silva (Suplente)

Docente (Suplente)

Flavia Costa Ferreira

Téc. Administrativo (Titular)

Tomás Delmondes Soares

Téc. Administrativo (Titular)

Sérgio dos Santos Silva (Suplente)

Téc. Administrativo (Suplente)

Demétrio Brito Reis e Silva

Discente (Titular)

Marislande Costa de Sousa

Discente (Titular)

Renata Valcácer Fonseca (Suplente)

Discente (Suplente)

Emerson Bezerra da Silva

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Gautama Silva dos Santos

Comunidade civil (Titular)

Amanda de Sá Silva Mendes Costa

Comunidade civil (Suplente)

11. CAMPUS SÃO LUÍS – CENTRO HISTÓRICO

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – Centro Histórico
integra a fase I do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua autorização de funcionamento em
30 de Janeiro de 2008.
Localizada na região norte do Estado do Maranhão, a cidade de São Luís conta
com uma população de 1.014.837 habitantes, área de 834,785 km² e IDH de 0.768. Do
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ponto de vista econômico, a cidade de São Luís concentra arranjos produtivos focados
nos setores da indústria, comércio, turismo, entre outros.
O Campus São Luís – Centro Histórico está localizado na Rua Afonso Pena
(antiga Rua Formosa), nº 174, no Centro Histórico da cidade de São Luís. Atualmente
funciona em um sobrado do século XIX de estilo colonial. Com uma vocação
humanística, nasceu com o objetivo de contribuir para a formação do indivíduo
enquanto agente de desenvolvimento sustentável, sensível à arte e a cultura.
Recentemente ampliou sua área de atuação, ofertando, através do Núcleo ItaquiBacanga, cursos voltados para a indústria que irão atender, sobretudo, a comunidade
daquela localização da cidade.

Composição da CPA Centro Histórico.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Fabricia de Melo Brito

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Ricardo Felipe Martins Macieira

Docente (Titular)

Alidia Clicia Silva Sodré

Docente (Suplente)

Valkiria Alves Viegas

Téc. Administrativo (Titular)

Regina Celia da Silva Reis

Téc. Administrativo (Titular)

Carlos Eduardo Cordeiro

Téc. Administrativo (Suplente)

Deyla Dayanne Rabelo Silva

Discente (Titular)

Marcia Maria F. Rodrigues

Discente (Titular)

Gleydson Rogério Coutinho

Discente (Suplente)

Paula Francinete Barros Bezerra

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Francisca da Siva Costa

Comunidade civil (Titular)
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12. CAMPUS SÃO LUÍS – MARACANÃ

A história do campus Maracanã começou há 68 anos. Nessa época, a instituição
foi chamada de Escola Agrotécnica Federal de São Luiz – MA, criada pelo Decreto nº
22.470, de 20 de outubro de 1947, do Presidente da República. Em 10 de março de
1953, foi celebrado um acordo entre o governo da União do Maranhão para instalação
de uma Escola Agrotécnica que mais tarde, por força do Decreto Federal nº 53.558, de
13 de fevereiro de 1964, passou a ser denominado Colégio Agrícola do Maranhão,
subordinado diretamente à Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário (SEAV),
do Ministério da Agricultura.
Em 1975, os Colégios Agrícolas, vinculados à SEAV, passaram à
responsabilidade da COAGRI, pelo Decreto nº 76.436 de 14 de outubro de 1975. Mas o
Decreto nº 83.935, de 04 de setembro de 1979, transformou o Colégio em Escola
Agrotécnica Federal de São Luiz – MA, subordinada diretamente à Coordenadoria
Nacional de Ensino Agropecuário – COAGRI.
Com o Decreto nº 93.613 de 21 de novembro de 1986, publicado no DOU de 24
de novembro de 1986, a COAGRI foi extinta e criada a Secretaria de Ensino de
Segundo Grau – SESG, que absorveu as atividades do referido órgão, ficando
responsável pela administração das Escolas Agrotécnicas Federais.
Pela Lei nº 8.731, de 16 de novembro de 1993, publicada no DOU de 17 de
novembro de 1993, as Escolas Agrotécnicas Federais tornaram-se Autarquias, cabendo
à Secretária de Educação Profissional e tecnológica – SETEC/MEC as atribuições de
estabelecer políticas para Educação tecnológica e exercer a supervisão do Ensino
Técnico Federal.
Em 2008, no momento em que se comemorava 100 anos da Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica, quatro autarquias instaladas no Maranhão
(Escolas Agrotécnicas de São Luís, Codó e São Raimundo das Mangabeiras e o Cefet)
foram integradas, constituindo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA).
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O Campus Maracanã possui uma área total de 217 hectares, que abriga
ambientes pedagógicos, com Unidades Educacionais de Produção (UEP’s) – nas quais
são realizadas aulas teóricas e práticas; laboratórios; biblioteca; telecentro; alojamentos;
refeitório; cooperativa; além de ambientes administrativos e de lazer.
Essa estrutura dá suporte a cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio – Agropecuária, Agroindústria, Aquicultura, Cozinha e Meio Ambiente, nas
formas Integrada, Subsequente, Programa de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA)
e Educação a Distância. Em 2010, o Campus Maracanã deu início aos Cursos de Nível
Superior em Ciências Agrárias, Tecnólogo em Alimentos e em Educação do Campo,
com habilitação em Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Agrárias.

Composição da CPA Maracanã.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Loraine de Oliveira Santos

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Sergio Antonio de Normando Morais

Docente (Titular)

Jean Magno de Moura Sá

Docente (Suplente)

Aycon Tinoco Lisboa

Téc. Administrativo (Titular)

José do Rosário Gomes Muniz

Téc. Administrativo (Titular)

Edson Cutrim Mendonça

Téc. Administrativo (Suplente)

Clodoaldo Rodrigues Pereira

Discente (Titular)

José Ailson Leite Martins

Discente (Titular)

Eduardo Mendes Gomes da Silva

Discente (Suplente)

Francisca Silva Araujo

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Jorge Heleno Baldez

Comunidade civil (Titular)

Jose Amaro de Andrade

Comunidade civil (Suplente)
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13. CAMPUS SÃO LUÍS – MONTE CASTELO

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – Monte
Castelo Está localizado na Avenida Getúlio Vargas, Nº 04, Monte Castelo, São Luís –
MA. CEP: 65030-005 integra a fase da Pré-Expansão do Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua
autorização de funcionamento em 29/12/2008. Por se situar, na região central de São
Luís, tem demanda assegurada por estudantes do próprio município de São Luís e
demais Municípios da Ilha, como São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
O campus oferece cursos técnicos nas modalidades concomitantes, integrados e
subsequentes, cursos superiores de Licenciaturas em Química, Física, Biologia e
Matemáticas, Bacharelados em Sistema de Informação, Engenharia Elétrica, Mecânica e
Civil, bem como curso de Licenciatura em Química à distância pelo sistema da
Universidade aberta do Brasil. Também possui programas como e-tec, Formação Inicial
e Continuada (FIC) e oferece cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) nas áreas de Mecânica, Materiais, Eletrotécnica e
Eletromecânica. Na pós-graduação oferece em nível de especialização em Engenharia
de Manutenção e Formação Pedagógica para Docência na Educação Profissional e
Tecnológica e possui dois programas de Mestrado, um de Engenharia de Materiais e o
outro em Química. O número total de alunos em todos os níveis do campus é de 4584,
dos quais 1337 são do ensino superior, 111 da especialização e 40 dos cursos de
mestrado. Possui em atividade 186 técnicos administrativos e 282 docentes. Um dos
objetivos do IFMA é promover o ensino integrado à pesquisa aplicada e à extensão
tecnológica e nesse sentido vários projetos nos diferentes níveis de modalidade têm sido
desenvolvidos com apoio das agências de fomento tais como CNPq, Capes e FAPEMA.
Dados informados pela Diretoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação apontam que o
campus possui com vigência de agosto de 2017 a julho de 2018, Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC– Superior), 96 bolsas das quais: 14 bolsas
CNPq, 51 bolsas FAPEMA e 31 bolsas IFMA, Bolsa de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação (PIBIT), 59 bolsas – 04 bolsas CNPq e 55 bolsas IFMA,
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino Médio (PIBIC-EM),
39 bolsas, das quais 15 são do CNPq e 24 do IFMA e Bolsas de Desenvolvimento

67

Institucional – BDI, no total de 5, com vigência de outubro de 2015 a março de 2017.
Também possui 13 bolsistas do Programa de Educação Tutorial (PET) de Física e 70
bolsistas do Programa de Iniciação a Docência (PIBID), (40 da Física+20 da
Matemática + 10 da química). O Mestrado Em Engenharia de Materiais possui 11
bolsistas CAPES e 5 FAPEMA e no de Química, 3 CAPES e 6 FAPEMA.

Composição da CPA Monte Castelo.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Cinthia Leonis Dias Cintra

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Marcelo Moizinho Oliveira

Docente (Titular)

Eliude Trovao Morais

Docente (Suplente)

Keyse Rodrigo Fonseca Silva

Téc. Administrativo (Titular)

Etyane Malone Mendes Martins

Téc. Administrativo (Titular)

Taun Rodrigues Melo

Téc. Administrativo (Suplente)

Caio Felipe Pinheiro Catanhede

Discente (Titular)

Lucas de Brito Nascimento

Discente (Titular)

Guilheme Mateus Lopes Sousa

Discente (Suplente)

Marilia de Carvalho Cerveira

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Raimundo Joao Mendes d’Éça

Comunidade civil (Titular)

Antonio Vania Batista

Comunidade civil (Suplente)
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14. CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

O funcionamento do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus São
Raimundo das Mangabeiras foi autorizado pela Portaria n° 1.170, de 21 de setembro de
2010, do Ministério da Educação (MEC). A escolha do município para a instalação de
um Campus do Instituto, tornando-o um pólo aglutinador de educação profissional, foi
motivada por sua posição geográfica privilegiada e potencial econômico-produtivo
destacado, atendendo a nova política de oferta de formação profissional ampla, flexível
e articulada aos anseios das comunidades interioranas.
Localizada na região sul do estado maranhense, a cidade de São Raimundo das
Mangabeiras conta com uma população de 17.480 habitantes, área de 4.113 km2 e IDH
0,638. Do ponto de vista econômico, a cidade concentra arranjos produtivos focados nos
setores agrícola/pecuária, sucroalcooleiro, comércio e agronegócio, dentre outros.
Dessa forma, o Campus São Raimundo das Mangabeiras busca ser um centro de
referência em educação profissional, aglutinando municípios do Sul, parte do Oeste,
Centro e Leste – Pólo Centro-Sul do Maranhão. O ensino se dá em torno de uma
proposta educacional progressista, que possibilite a inclusão de seus cidadãos aos
benefícios da riqueza, sem prejuízo ao meio ambiente. Cidadania orientada para ações
solidárias, coletivas, de resgate e valorização da cultura, dos costumes, e que assim
propicie à região a exata importância que representa no cenário produtivo do Estado.
O Pólo Centro-Sul do Maranhão compreende diversos municípios. Ao Sul:
Riachão, Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Fortaleza dos Nogueiras, Nova Colinas,
Loreto, Sambaíba, São Félix de Balsas, Benedito Leite, Campestre do Maranhão,
Lajeado Novo, Porto Franco, Estreito, São João do Paraíso, São Pedro dos Crentes,
Carolina, Feira Nova do Maranhão e São Raimundo das Mangabeiras. A Oeste, Leste e
Centro do Maranhão, compreende os municípios de Formosa da Serra Negra, Sítio
Novo, Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Barra do Corda, Santa Filomena, Colinas,
Paraibano, São João dos Patos, Nova Iorque, Pastos Bons, Sucupira do Norte, Sucupira
do Riaçhão, Barão de Grajaú, Mirador e Fernando Falcão. O município de Balsas,
localizado a 400 km de Imperatriz e 790 km de São Luís, capital do Estado, destaca-se
como o centro mais dinâmico desse conjunto de cidades.
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15. CAMPUS TIMON

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)
Campus Timon foi criado pela portaria Nº 04, de 06 de janeiro de 2009. O início de suas
atividades administrativas e pedagógicas ocorreu em fevereiro de 2011. As aulas do
campus começaram em 04 de março de 2011 com a oferta de 360 vagas em cursos
técnicos. Atualmente, o campus também oferece curso superior em Ciências Biológicas.
A cidade de Timon está localizada na região dos Cocais, que é uma zona de
transição entre o cerrado, a caatinga e a floresta amazônica. Segundo dados do IBGE
(2010), o município possui 163.342 mil habitantes.
As ações desenvolvidas pelo Campus Timon têm o compromisso de contribuir
com o desenvolvimento social e econômico do município e da região.

Composição da CPA Timon.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Francisco das Chagas da Silva

Docente (Titular)

Igor Antonio de Oliveira Carvalho

Docente/Vice Presidente (Titular)

Herbert José Aquino Sousa

Docente (Suplente)

Ritiele Oliveira Silva

Téc. Administrativo /Presidente(Titular)

Danielle Alves Zacarias

Téc. Administrativo (Titular)

Chistian Rilza Silva de Melo

Téc. Administrativo (Suplente)

José Reinaldo da Silva

Discente (Titular)

Mariana Cardoso de Abreu

Discente (Titular)

Henio Flavio Sousa Rodrigues

Discente (Suplente)

Irenildes Cunha Machado

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Fernando Pereira

Comunidade civil (Titular)

Ramon Torres da Silva

Comunidade civil (Suplente)
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16. CAMPUS ZÉ DOCA

O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) Campus Zé Doca teve o seu
funcionamento autorizado pela Portaria nº 1.969 / 2006 do Ministério da Educação. As
atividades pedagógicas do campus foram iniciadas em sede provisória no Colégio
Instituto Fundamental Brasileiro no município de Zé Doca/MA. Hoje, o campus está
localizado em sede própria situada na Rua da Tecnologia, nº 215, Vila Amorim. Possui
uma área territorial de 58.516 m² e 4.392,39 m² de área construída. Conta
com infraestrutura dotada de ampla área de vivência, recepção, salas para a
administração,

laboratórios,

salas

de

aula,

sala

de

professores,

salão

de

eventos, auditório e biblioteca. As dependências internas são todas climatizadas.
Atuando como agente formador no município de Zé Doca desde o ano de 2007,
o IFMA, juntamente com a prefeitura local, identificou que a população da região é
formada, em sua maioria, por famílias carentes, apesar do potencial do município. A
cidade foi escolhida como Polo de Desenvolvimento pelo governo estadual com
abrangência em dezoito municípios numa área de 25.654 km² e uma população de
261.378 pessoas, que hoje efetivamente recebem, com a implantação do IFMA Campus
Zé Doca, a oportunidade da oferta contínua da Educação Técnica Profissionalizante e,
consequentemente, maior perspectiva de desenvolvimento da região.
Continuamente, o Campus adequa suas ofertas de ensino, pesquisa e extensão
às necessidades locais. Atualmente está ofertando os cursos superiores de Tecnologia
em Alimentos, Licenciatura em Química, Licenciatura em Química e Matemática pelo
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), os cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio: Análises Químicas, Bicombustíveis, Secretaria
Escolar (PROEJA) e Gerenciamento em Unidades de Alimentação (PROEJA); além dos
cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio: Técnico em Alimentos, Técnico em
Controle Ambiental e Técnico em Secretaria Escolar.
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Composição da CPA Zé Doca.
INTEGRANTES

REPRESENTAÇÃO

Jhonny Silva Gomes

Docente/Presidente da CPA (Titular)

Antonio Silva Andrade Cunha Junior

Docente (Titular)

Eliumar Santos de Assis

Docente (Suplente)

Nagila Maria Silva Pereira

Téc. Administrativo (Titular)

Ruan Andersonda Rocha Moraes

Téc. Administrativo (Titular)

Edinaldo da Conceição Brito

Téc. Administrativo (Suplente)

Ranyelle Oliveira da Silva

Discente (Titular)

Francisco Pereira Mascarenhas Neto

Discente (Titular)

Edison Araujo de Oliveira

Discente (Suplente)

Maria Amelia Barros Melo

Comunidade civil / Secretária CPA (Titular)

Raimundo Rodrigues da Silva

Comunidade civil (Titular)

Nazaré de Jesus Mendes Leal

Comunidade civil (Suplente)
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41,7%
16,7%

41,7%

Apêndice B
Modelo dos Questionários
Aplicados
O objetivo deste Apêndice é abordar as questões baseadas nos eixos avaliativos que
foram elaboradas e aplicadas aos segmentos docente, discente, técnico administrativos e
sociedade civil. Ressalta-se que os questionários não estão concluídos, uma vez que
devem estar em constante atualização, de modo que possa contribuir com o
planejamento e ações do IFMA.
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DOCENTES

1.

Com relação a Organização Didático-Pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir:

*NA

SIM

NÃO

PARCIALMENTE

TOTAL

Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional
do IFMA?
Você
está participou dos debates/discussões da
(PDI)?conhece
construção
do aPDI
(2014-2018)?
Você
missão
do Campus?
Você conhece o Projeto do Plano Diretor do Campus?
O campus tem atendido à realidade local?
O Campus oferece a possibilidade de participar dos
processos de discussão para a construção e ou
reformulação
de propostas
de cursos? DE PARTICIPAR DE
O CAMPUS OFERECE
A POSSIBILIDADE
PROJETOS QUE INTEGRE DOCENTES, DISCENTES E
TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS NA SUPERIOR?
*NA: Não apto a responder
2.

Como você avalia o planejamento das ações acadêmicas do Campus:

Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
3.

Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir:

ENSINO

*NA

NÃO
OFERECE

INSUFICIEN
TE

BOM

MUITO
BOM

EXCELENT
E

TOTA
L

Como você avalia o Projeto
Pedagógico do curso que leciona?
O curso oferece atividades de
prática profissional ou acadêmica
compatíveis com o proposto no
Projeto
Pedagógico
O currículo
do cursodoéCurso?
atualizado
e atende as necessidades do
mercado de trabalho?
De que forma corre a integração
entre as disciplinas do período?

74

Como ocorre a articulação entre
teoria e prática?
Como você avalia as ações de
apoio aos discentes dos cursos
superiores,
como
apoio
pedagógico,
monitoria,
Como
você avalia os mecanismos
orientação
de
trabalhos,
dentre
de atendimento e orientação
outras?
acadêmica no cotidiano dos
cursos
superiores?
De que
forma as ações
previstas/implantadas
pela
instituição atendem a inovação
tecnológicaentreeensino,
propriedade
Integração
pesquisa
intelectual?
e extensão
o processo de seleção para as
bolsas de monitoria
*NA: Não apto a responder
PESQUISA

*NA

Como você avalia as políticas
institucionais de pesquisa voltados
para a formação de novos
pesquisadores,
Processo de seleçãoconsiderando
para as bolsas dea
iniciação
científica?
iniciação científica

NÃO
OFEREC
E

INSUFICIEN
TE

BOM

MUITO
BOM

EXCEL
ENTE

TOT
AL

As políticas da pesquisa estão
articuladas com as demais atividades
acadêmicas?
Condições existentes para o
desenvolvimento da pesquisa no
Campus.
O campus oferece apoio aos
discentes
na
participação
e
consequentemente na divulgação dos
trabalhos de pesquisa em eventos,
encontros
e afins?
*NA: Não
apto a responder
EXTENSÃO

*NA

NÃO
OFEREC
E

INSUFICIENTE

BOM

MUITO
BOM

EXCEL
ENTE

TOTAL

Políticas e mecanismos de
incentivo à extensão no Campus
Atividade culturais
Atividades de esporte e lazer
Programa de iniciação à docência
(PIBID)
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Como você avalia das atividades
de extensão desenvolvidas pelo
campus para a sociedade?
*NA: Não apto a responder
4.

Como você avalia as políticas e ações de acessibilidade no campus?

Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
5.

Como você avalia a imagem externa do Campus?

Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
6. O campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão à
comunidade externa?
Não apto a responder
Não
Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre
7. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos no Campus.
Não apto a responder
Ofícios, memorandos e cartas internas
Reuniões, encontros, palestras
Conversando com os outros colegas de serviços
Boletins informativos, avisos em quadros, internet e e-mail
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*NA

NÃO
DIVULGAM

RARAMENTE
DIVULGAM

RAZOAVELMENTE
DIVULGADOS

AMPLAMENTE
DIVULGADOS

TOTAL

Portarias
Eventos, palestras,
Relatório
encontrosfinanceiro
etc.
Relatório de ensino
BOLETIM DE SERVIÇO
INTERNO

8. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os aspectos a
seguir:
*NA: Não apto a responder
9.

Com relação a organização e gestão do campus, avalie os itens a seguir:
*NA

Atuação da Direção Geral-DRG
Atuação da Direção de Ensino-DDE
Atuação da Direção de Planejamento e GestãoDPG
Atuação do Departamento de Educação Superior
de
Tecnologia-DEST
Atuação das Coordenações de Cursos Superiores

PÉSSIMO

RUIM

BOM

MUITO
bom
BOM

EXCE
LENT
E

TOTAL

Atuação Departamento de Extensão e Relações Institucionais-DERI
Atuação Departamento de Registro e Controle
Acadêmico-DRCA
Atuação do Núcleo de Pesquisa, Pós-graduação e
Inovação-NPPGI
Atuação do Setor Pedagógico
Atuação do Núcleo de Assistência ao EducandoNAE
Atuação do Núcleo de Tecnologia da InformaçãoNTI
Atuação do Núcleo de Gestão de Pessoas-NGP
Atuação do Setor Médico
Atuação do núcleo de licitações, compras e
contratos -NLCC
*NA: Não apto a responder
10. Como você avalia tramitação de documentos, processos e solicitações no campus:
Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
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11. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a
seguir:

*NA

NÃO
EXISTE

PÉSSIMO

RUIM

BOM

MUITO
BOM

EXCELENTE

TOTAL

Ambiente e instalações das salas
de aula
Ambiente e instalações da sala
dos professores
Quanto aos espaços adequados
para atividades do professor
(estudos, atendimento ao aluno,
planejamento
das
aulas,
Quanto
ao
número
de
atividades
de
pesquisa
e
laboratórios e equipamentos de
extensão).
informática.
Quanto as condições ambientais e
físicas dos laboratórios didáticos
especializados
Serviços prestados pela cantina

Conservação e limpeza do
Campus
Quanto as Instalações Sanitárias

Quanto a qualidade dos serviços
de Internet (wi-fi, e outros)
Quanto ao espaço físico da
biblioteca e suas instalações
Quanto à disponibilidade,
qualidade e quantidade de livros
disponíveis na biblioteca
Quanto a estrutura de
acessibilidade do campus
(rampas, piso tátil, placas de
divulgação em braile ETC.)
*NA: Não apto a responder
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12. Com relação aos relacionamentos interpessoais, valorização do corpo docente e o seu grau
de satisfação, avalie as questões a seguir:

*NA

NÃO
EXISTE

PÉSSIMO

RUIM

BOM

MUITO
BOM

EXCELENTE

TOTAL

Relacionamento com discentes

Relacionamento com o corpo
docente
Relacionamento com os demais
colegas
Relacionamento com o chefe
do Departamento de Ensino
Superior-DEST
Relacionamento
com
o
coordenador do curso superior
que você atua
Formação
profissional
continuada
ofertada
ou
incentivada pelo Campus
Quanto a sua carga horaria de
aula, como você à avalia?
Período
reservado
para
estudos, planejamentos e
avaliações incluídos na carga
horária devocê
trabalhoavalia
Como
sua
motivação/satisfação com o
trabalho que você desenvolve
no campus
*NA: Não apto a responder

13. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação interna
(CPA)?
Não apto a responder
Péssimo
Insuficiente
Suficiente
Muito bom
Excelente
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14. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus são
distribuídos e aplicados de forma eficiente?
Não tenho informação da distribuição e aplicação dos recursos financeiros
Sim
Não
Em parte
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DISCENTES

12. Com relação a Organização Didático-Pedagógica do Campus, avalie os itens a seguir:

*NA

Sim

Não

Parcialmente

Você conhece o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMA?
(PDI)?
Você está participou dos debates/discussões da construção do PDI
(2014-2018)?
Você conhece a missão do Campus?
Você conhece o Projeto do Plano Diretor do Campus?
O campus tem atendido à realidade local?
O Campus oferece a possibilidade de participar dos processos de
discussão para a construção e ou reformulação de propostas de
cursos?
O campus oferece a possibilidade de participar de projetos que
integre docentes, discentes e técnico-administrativos na educação
superior?
*NA: Não apto a responder

13. Com relação ao ensino, pesquisa e extensão, avalie os aspectos a seguir:

*NA
ENSINO
Como você considera o quadro de ofere
ce
pessoal docente do seu curso?

Não oferece

Insuficiente

Bom

Muito
bom

Excelente

Como
você
avalia
o
acompanhamento
pedagógico
desenvolvido no Campus?
Disponibilidade dos professores do
curso, no Campus, para orientação
de atividades diversas extraclasses
Como você avalia a integração
entre a teoria e a prática?
Como você avalia a integração
entre o ensino a pesquisa e a
extensão?
Como você avalia o atendimento às
demandas dos discentes pela
coordenação do seu curso?
Quanto a disponibilização de
horários pela coordenação do seu
curso para atender os alunos, como
você
avalia? de atendimento e
Mecanismos
orientação acadêmica no cotidiano
dos cursos?
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*NA: Não apto a responder
*NA
PESQUISA
Como você avalia as políticas
institucionais de pesquisa voltados
para a formação de novos
pesquisadores,
considerando
Processo
de seleção
para as bolsasa
iniciação
científica?
de
iniciação
científica

Não oferece

Insuficiente

Bom

Muito
bom

Excelente

As políticas da pesquisa estão
articuladas
com
as
demais
atividades
acadêmicas?
Condições existentes para o
desenvolvimento da pesquisa no
campus.
*NA: Não apto a responder

*NA
EXTENSÃO
Políticas e mecanismos de
incentivo à extensão no
Campus
Atividade culturais
Atividades de esporte e lazer
Programa de iniciação à
docência você
(PIBID) avalia das
Como
12
atividades
de
extensão
desenvolvidas pelo Campus
para a sociedade?
*NA: Não apto a responder

Não
oferece

Insuficient
e

Bom

Muito bom

Excelente

19

10

6

14
29
25
14

11

10

6
10
9

14. A Instituição apoia a participação dos estudantes em eventos de caráter científico
(congressos, encontros, seminários, etc.)?

15. Como você avalia as políticas e ações de acessibilidade no campus?
Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
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Excelente

16. Como você avalia a imagem externa do Campus?
Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente

17. O campus apresenta informações sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão à
comunidade externa?
Não apto a responder
Não
Raramente
Às vezes
Quase sempre
Sempre

18. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos no Campus.
Não apto a responder
Ofícios, memorandos e cartas internas
Reuniões, encontros, palestras
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Conversando com os outros colegas discentes
Boletins informativos, avisos em quadros, internet e e-mail

19. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os aspectos
a seguir:
*NA

Não divulgam

Raramente divulgam

Portarias

Razoavelmente
divulgados

Amplamente
divulgados

Eventos,
palestras,
encontros etc.
Relatório
financeiro
Relatório de
ensino
Boletim de
serviço interno
*NA: Não apto a responder
20. Com relação a organização e gestão do campus, avalie os itens a seguir:

Atuação da Direção Geral-DRG

Desconheço o
setor

Péssimo

Ruim

Bom

Muito
bom

Excelente

Atuação da Direção de Ensino-DDE

Atuação da Direção de Planejamento e
Gestão-DPG
Atuação do Departamento de
Educação Superior de Tecnologia-DEST
Atuação Departamento de Extensão e
Relações Institucionais-DERI
Atuação Departamento de Registro e
Controle Acadêmico-DRCA
Atuação do Núcleo de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação-NPPGI
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Atuação do Setor Pedagógico

Atuação do Núcleo de Assistência ao
Educando-NAE
Atuação do Núcleo de Gestão de
Pessoas-NGP
Atuação do setor medico

21. Como você avalia tramitação de documentos, processos e solicitações no campus:
Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
22. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca e outros, avalie os itens a seguir:
Quanto as Instalações Sanitárias
Ambiente e instalações das salas de aula
Quanto à qualidade e disponibilidade dos
serviços de Internet (wi-fi, e outros)
Quanto ao número de laboratórios e
equipamentos
de informática.
Quanto
ao espaço
físico da biblioteca e suas
instalações
Quanto as condições ambientais e físicas dos
laboratórios
especializados
Quanto à didáticos
disponibilidade,
qualidade e
quantidade de livros disponíveis na biblioteca
Serviços prestados pela cantina
Quanto ao acervo da biblioteca, este atende às
suas necessidades com relação às disciplinas
Conservação
do
curso? e limpeza do Campus
Como você avalia o acervo de periódicos
cientifico-acadêmicos disponíveis na biblioteca
do Campus, quanto à atualização?

*NA

Não
existe

Péssimo

Ruim

10

12
18

22

18

Bom

15

Muito
bom

18
5
10
15

2

Excelente

12

10

11
8

12
23

2
4

8
18

15
5

10

2

5
15

12
16

7

15
6

4
15

5
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O horário de funcionamento da biblioteca que
atenda às suas necessidades.
Quanto as instalações de salas de leitura e
estudo, individuais e coletivas disponíveis na
biblioteca, como você avalia?
Quanto ao serviços e condições de
funcionamento do trabalho reprográfico
(Xerox)?
Quanto a estrutura de acessibilidade do
campus (rampas, piso tátil, placas de
divulgação em braile etc.)

19

8

8

20

8

7

9

7

35

19

*NA: Não apto a responder

23. Quanto as salas de aulas, como você as avalia?

24. Com relação Atendimento Estudantil, avalie as questões a seguir:

*NA

Procedimento de recepção de novos alunos
no Campus

Não
existe

Péssimo

Ruim

Bom

Muito
bom

Excelente

Qual o seu julgamento em relação aos
Programas de Assistência Estudantil ofertados
pelo Campus (transporte, moradia, bolsa
trabalho)
Formação profissional continuada ofertada ou
incentivada pelo Campus
Quanto a sua carga horaria de aula, como
você à avalia?
Período
reservado
para
estudos,
planejamentos e avaliações incluídos na carga
horária de trabalho
Como você avalia sua motivação/satisfação
com o trabalho que você desenvolve no
campus
*NA: Não apto a responder
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25. Dos itens a seguir, qual (is) você participou (participa) no Campus?
Não

Sim, uma vez

Sim, mais de uma vez

Bolsa de iniciação científica
Programa/projeto de pesquisa
Estágio curricular
Comissão institucional
Programa/projeto de extensão
Órgão colegiado
Monitoria
Atividade artística
Atividade desportiva
26. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação interna (CPA)?
Não apto a responder
Péssimo
Insuficiente
Suficiente
Muito bom
Excelente

27. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus são
distribuídos e aplicados de forma eficiente?
Não tenho informação da distribuição e aplicação dos recursos financeiros
Sim
Não
Em parte
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TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

28. O Plano Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento elaborado, a cada quatro
anos, para orientar as ações e políticas da IFMA. Em relação a este Plano:
Não sabia de existência deste documento
Sei da sua existência, mas nunca me interessei em conhecer o seu conteúdo
Sei de sua existência e procuro conhecer o seu conteúdo
Participei de sua elaboração
29. Em seu PDI, o IFMA, tem como missão: "Promover educação profissional, científica e
tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do
cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável. ” Nesse sentido, o Campus orienta
ações no sentido de segui-la?
Não apto a responder
Sim
Não
30. Prezado técnico, em relação a política de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão
realizada pelo campus, como você avalia a possibilidade em participar de projetos que integre
docentes, discentes e técnico-administrativos da educação superior?
Não apto a responder
Não oferece
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
31. Indique as causas que interferem em seu envolvimento com o ensino, a pesquisa e a
extensão.
Ensino

Pesquisa Extensão TOTAL

Falta de interesse
Falta de informação dos processos
Não tenho oportunidades
Acumulo de tarefas
Falta de Formação Acadêmica
32. Com relação as ações, nas áreas de ensino, pesquisa e extensão, como você avalia a
contribuição do Campus na melhoria da qualidade de vida da população local nos aspectos a
seguir:
Não influenciam

Promoção da
cidadania
Inclusão social

Influenciam
pouco

Influenciam
regularmente

Influenciam
muito
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Desenvolvimento
econômico
Defesa do meio
ambiente
Memória e
produção artística
cultural
Produção
33. 0s setores disponíveis no campus possuem espaço físico e mobiliário adequado para a
quantidade de técnicos administrativos?
Não apto a responder
Não oferece
Insuficiente
Bom
Muito bom
Excelente
34. Como você avalia a comunicação do campus com a sociedade através da contemplação da
imagem pública da instituição, estratégias, recursos e qualidade da comunicação interna e
externa?
Não apto a responder
Não oferece
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
35. Quanto à comunicação indique o que mais caracteriza a forma pela qual você toma
conhecimento sobre os acontecimentos na Instituição.
Não apto a responder
Ofícios, memorandos e cartas internas
Reuniões, encontros, palestras
Conversando com os outros colegas de serviços
Boletins informativos, avisos em quadros, internet e e-mail

36. Em relação assiduidade na divulgação de ações promovidas pelo campus, avalie os aspectos
a seguir:
Não

Raramente

Razoavelmente

Amplamente

divulgam
divulgam
divulgados
divulgados
Portarias
Eventos, palestras,
encontrosfinanceiro
Relatório
etc.
Relatório de ensino
Boletim de serviço
interno
37. Como você avalia os recursos necessários para a execução de suas atividades de modo a
atender as especificações do seu cargo?
Não apto a responder

Não oferecem
Insuficiente
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Bom
Muito bom
Excelente
38. Como você avalie, de maneira geral, os aspectos referentes à operacionalização das
diretrizes específicas para a capacitação e qualificação dos servidores técnicos administrativos do
campus.
Não apto a responder
Péssimo
Suficiente
Bom
Muito bom
Excelente
39. Com relação a organização e gestão do campus, como você avalia a o envolvimento da
direção geral no envolvimento com as questões acadêmicas?
Não apto a responder
Não se envolve
Insuficiente
Bom
Muito bom
Excelente
40. Com relação as reivindicações promovidas pelos técnicos administrativos, como a direção
geral demonstra interesse nessas ações?
Não apto a responder
Não demonstra interesse
Insuficiente
Bom
Muito bom
Excelente
41. Com relação as instalações físicas, mobiliários, biblioteca, quantidade de equipamentos de
informática, acessibilidade, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de atualização de
equipamentos e softwares atendem às necessidades do ensino, da pesquisa e da extensão, como
você avalia de forma geral essas informações?
Não apto a responder
Não atende à necessidade como um todo
Atende razoavelmente
Atende suficientemente
Atende de forma excelente
42. Qual sua avaliação com relação as ações decorrentes do processo de avaliação interna
(CPA)?
Não apto a responder
Péssimo
Insuficiente
Suficiente
Muito bom
Excelente
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43. De maneira geral, como você avalia os aspectos referentes à operacionalização das diretrizes
específicas para o atendimento aos discentes?
Não apto a responder
Insuficiente
Bom
Muito bom
Excelente
44. Com relação a sustentabilidade financeira, os recursos orçamentários do Campus são
distribuídos e aplicados de forma eficiente?
Não tenho informação da distribuição e aplicação dos recursos financeiros
Sim
Não
Em parte
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Apêndice C
Ações no Ensino, Pesquisa,
Extensão e Inovação
Tecnológica
O objetivo deste Apêndice é tentar mostrar as ações desempenhadas no ensino,
pesquisa, extensão e inovação tecnológica. A ausência de mais informações acerca de
quaisquer uns dos itens mencionadas se deve ao não recebimento destas pelo setor
responsável e pela limitação do acesso da CPA aos indicadores totais do IFMA.
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Tabela 01 - Bolsistas aprovados no Edital PROQUALIS 2016.

EDITAL
SERVIDOR
42/2016 Cássio da Silva Dias

NÍVEL
Doutorado

CAMPUS
Açailândia

42/2016

Edson Carvalho da Paz

Doutorado

Açailândia

42/2016

Raquel Cardoso Frazão

Mestrado

Açailândia

42/2016

Eiderson Silva Cabral

Mestrado

Açailândia

42/2016

José Alberto Bandeira Sousa

Mestrado

Barra do Corda

42/2016

Ruth Maria Moraes Oliveira Mestrado
Prado
Cristiane Pinheiro Santos Doutorado
Jacinto
Eliane Rodrigues Abreu
Doutorado

São LuísMaracanã
São Luís-Monte
Castelo
São Luís-Monte
Castelo
São Luís-Monte
Castelo
São Luís-Monte
Castelo
Pinheiro

42/2016
42/2016
42/2016
42/2016

Ferdinando
Marco Doutorado
Rodrigues Borges
José Edilson do Nascimento Doutorado

42/2016

Antonio Meneses Filho

42/2016

Rafael Christ de Castro Doutorado
Lopes
Rafael Rodrigues de Morais Doutorado

42/2016
42/2016

José
Sebastião
Vieira

Mestrado

Cideira Doutorado

Santa Inês
Timon
Zé Doca

VALOR
R$
52.800,00
R$
52.800,00
R$
18.000,00
R$
18.000,00
R$
18.000,00
R$
18.000,00
R$
52.800,00
R$
52.800,00
R$
52.800,00
R$
52.800,00
R$
18.000,00
R$
52.800,00
R$
52.800,00
R$
52.800,00

Tabela 02 - Aprovados no Edital PROQUALIS 2016 por área e nível de titulação.

ÁREA

NÍVEL DE TITULAÇÃO

TOTAL

Ciências Humanas

Mestrado

3

Ciências Humanas

Doutorado

1

Linguística, Letras e Artes

Mestrado

1

Ciências Exatas e da Terra

Doutorado

3

Multidisciplinar

Doutorado

3
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Ciências Sociais Aplicadas

Doutorado

1

Engenharias

Doutorado

1

Ciências Biológicas

Mestrado

1

Tabela 03 - Programas de Minter com atividades iniciadas em 2016.
INSTITUIÇÃO
PROMOTORA
UNESP/Jab

UESB
TOTAL

NÍVEL

EDITAL
CAPES

CURSO

Produção
Vegetal
Memória:
Linguagem
Mestrado
23/2014
e
Sociedade
_________ _________ _________
Mestrado

NÚMERO DE
VALOR R$
SERVIDORES

23/2014

14

480.281,60

18

780.350,00

_________

1.260.631,60

Tabela 04 - Servidores Aprovados nos Minters iniciados em 2016.
MINTER
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Produção Vegetal- IFMA/UNESP
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB

SERVIDOR /MESTRANDO
Alcides Marangoni Júnior
Arilson de Jesus França Souza
Aycon Tinoco Lisboa Frazão
Danilo Rafael Santos de Brito
Francisco das Chagas Santos de
Oliveira
Helen Karine Araújo Pereira
Isabela Nogueira Fonseca Cordeiro
Janio Fernandes e Silva
José Antonio Pimenta Guterres
José Zenóbio de Sousa
Julio Garcia
Livia Caroline Prazeres de Almeilda
Marcondes Lopes Leite
Roberta Almeilda Muniz
Adriana Beserra Silva
Alanny Silva Luz
Arlene Maria Ribeiro Silva
Ana Regina Leão Ibiapina
Francisco Nivaldo Monteiro Cardoso
Herliton Rodrigues Nunes
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Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB
Memória, Linguagem e SociedadeIFMA/UESB

Ilanna Maria Izaias do Nascimento
Isabela Cristina Torres e Silva Souza
José Carlos Ribeiro
Karlana Bianca mMatos Sousa
Layanne Christinne dos Passos
Miguens
Marcones herberte de Souza Lima
Aguiar
Rodrigo Campelo Ferreira
Sandra Maria de Sousa Caminha
Sarah Patrícia Aguiar e Silva Omena
Suzany Silva Batista
Tiago da Costa Barros Macedo
Williane de Fátima Vieira Batista

.
Tabela 05 - Servidores que concluíram o Dinter em Ciência Animal em 2016.
CURSO

SERVIDOR

TÍTULO DA TESE

DATA DA
DEFESA

Dinter
em
Ciência
Animal

Joyce
Bitencourt
Athayde Lima

Caracterização genética de bactérias
proteolíticas e lipoliticas autóctones do leite
cru no Maranhão-Brasil

28/03/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Danilo
Rodrigues
Barros Brito

Eficiência da inserção do Tanino condensado
de Mimosa caesalpinifolia na alimentação de
caprinos sobre a infecção helmintica e o
perfil hematologico, bioquimico e proteico

07/04/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Daniela
Aguiar Penha
Brito

Ocorrencia e perfil de resistencai
antimicrobiana de Salmonella enterica
isoladas da cadeia produtiva artesanal de
frangos do Estado do Maranhão

25/05/2016
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Dinter
em
Ciência
Animal

André
Mantegazza
Camargo

Desempenho produtivo de ovinos
suplementados em pastagens irrigadas de
capim Tanzânia (Panicum maximum Jacq.
cv. Tanzânia) manejadas sob lotação
rotacionada e adubação nitrogenada

Dinter
em
Ciência
Animal

Esperança
Maria de
Jesus Barbosa

"Efeito de ganhos compensatorio e do uso de
ractopamina para suínos em terminação

07/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Lucimeire
Amorim
Castro

Desempenho produtivo, características de
carcaça e da carne de caprinos castrados e
não castrados, suplementados com vitamina
E

07/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Arlan Silva
Freitas

Bem-estar animal e qualidade de carne de
frango de corte na região de clima tropical"

20/05/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Fernanda
Helena Bastos

Avaliação de populações naturais de
Curimba e de estoques de Tambatinga:
conservação e caracterização genética

04/05/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Kleydejane
Lima de
Lemos.

Características dos organismos deteriorantes
e perfil genético de bactérias esporuladas
isoladas de leite cru bovino produzido no
Estado do Maranhão-Brasil

07/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Graciliano
Paiva Oliveira

Palma Forrageira Orelha de Elefante
Mexicana (Opuntia stricta Haw), em
Substituição ao Feno de Campim Tifon – 85
em alimentação de cordeiros em terminação.

25/11/2016

Dinter
em
Ciência
Animal

Sonália
Paixão

02/06/2016

07/2016
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Tabela 06 - Contatos realizados em 2016 para parcerias em Minters e Dinters.
INSTITUIÇÃO

CONCEITO
CAPES

USP

5

PUC

6

PUC

4

Minter em Literatura
e Crítica Literária

UNINOVE

5

Dinter em
Administração

PROGRAMA
Dinter em Ensino de
Ciências
Dinter em Psicologia
da Educação

RESPOSTA
Negativo
Aguardando resposta após
envio de documentação.
Aguardando
disponibilidade
orçamentária
Não responderam

Nas Tabelas 07, 08, 09, 10 e 11 tem-se as informações acerca do Programa de
Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – PPGECEM/REAMEC e do
Programa de Pós-Graduação em Ciências da Computação – Mestrado Profissional, e do
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu.
Tabela 07 - Bolsistas REAMEC em andamento em 2016.

BOLSISTA/SERVIDOR
Alberes
Cavalcanti

de

SITUAÇÃO

CAMPUS

2013

Finalizado
maio/2016

em

Francisco Cristiano de Silva
Macêdo

2015

Finalizado
novembro/2016

em

Fábio Lustosa Sousa

2013

Em andamento

Viana

Ricardo
Anchieta

2013

Em andamento

Centro
Histórico

Alexandre Pereira de Sousa

2015

Em andamento

SLZ – Monte
Castelo

Marise Piedade Carvalho

2015

Em andamento

SLZ – Monte
Castelo

Pablo Roberto de Sousa Neto

2015

Em andamento

Timon

Paulo Roberto de Jesus Silva

2015

Em andamento

Codó

José

Siqueira

TURMAS

Fernandes

SLZ – Monte
Castelo
Timon
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Regiana Sousa Silva

2015

Em andamento

SLZ – Monte
Castelo

Alexandre Pereira de Sousa

2015

Em andamento

SLZ – Monte
Castelo

Tabela 08 - Bolsistas Mestrado Profissional em Computação finalizados em 2015 e
2016.

BOLSISTAS
Alessandra Bezerra de Melo
Francisco de Assis Fialho Henriques
Diego Leonardo Chaves Silva

SITUAÇÃO
Finalizado
Finalizado
Finalizado

TÉRMINO DAS BOLSAS
10/2015
10/2015
03/2016

Tabela 09 - Cursos de Pós-Graduação lato sensu ofertados em 2016.
CAMPUS DE
ORIGEM
Bacabal

Nº DE
VAGAS
40

Caxias

40

São Luís - Monte
Castelo

20

Maracanã

30

NOME DO CURSO
Meio Ambiente aplicado ao Ensino da Ciência
Educação e Ensino de Ciências
Educação Ambiental e Gestão Participativa de
Recursos Hídricos
Educação do Campo

Tabela 10 - Relação de bolsistas ativos contemplados com bolsa CAPES/DS
MESTRADO

NOME DO BOLSISTA

Engenharia de
Materiais

André Luis Weber Buonocore

Engenharia de
Materiais

Catarine Tayane Caetano Santos Da
Silva

Engenharia de
Materiais

Felipe Anderson Silva De Aquino

INÍCIO
DA
BOLSA

TÉRMINO
DA
BOLSA

09/2015

08/2017

09/2016

08/2018

09/2015

08/2017
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Engenharia de
Materiais

Laryssa Guimaraes Serra

Engenharia de
Materiais

Luciana Tenório De Morais

Engenharia de
Materiais

Marta Gabriela Araujo Amorim

Engenharia de
Materiais

Michelle Suzane Mendes Pinheiro

Engenharia de
Materiais

Pauliane Taissa Castro Nogueira

Engenharia de
Materiais

Raquel Gomes De Araujo

Engenharia de
Materiais

Roberta Adrielle Lima Vieira

Engenharia de
Materiais

Thays Cristinne Campos Lavra

Engenharia de
Materiais

Thiago Aguiar Santos

Química

09/2015

08/2017

09/2016

08/2018

09/2015

08/2017

09/2014

12/2016

09/2015

08/2017

09/2016

08/2018

09/2015

08/2017

09/2015

08/2017

09/2015

08/2017

Larissa Costa De Menezes

08/2016

07/2018

Química

Mali Raiol Da Silva

08/2016

07/2018

Química

Vanessa Danielle Diniz Da Silva

10/2016

09/2018

Tabela 11 - Relação de bolsistas ativos contemplados com bolsa CAPES/DS.

INÍCIO
DA
BOLSA

TÉRMINO
DA
BOLSA

05/2016

04/2018

Engenharia de Materiais Amadeu Santos Nunes Junior

10/2016

08/2018

Engenharia de Materiais Bruno Duarte

10/2016

08/2018

MESTRADO

Química

NOME DO BOLSISTA

Adriana Das Mercês Pereira
Ferreira
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Química

Eduardo Rodrigues Ericeira

05/2016

04/2018

Engenharia de Materiais Fábio Henrique Da Costa Santos

10/2016

08/2018

Química

05/2016

04/2018

Engenharia de Materiais Jhonatan Peres De Sousa

10/2016

08/2018

Química

05/2016

04/2018

Engenharia de Materiais Sebastião Raimundo De Jesus
Belem Leitao Filho

10/2016

08/2018

Química

05/2016

04/2018

Jardeilson Costa Mendonca

Marcos Bispo Pinheiro Camara

Vanessa Danielle Diniz Da Silva

Contemplando ainda as atividades e ações no Ensino, no ano de referencia 2016,
tem-se a seguir metas e ações realizadas pela Proen:
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META 9

FIRMAR, ATÉ 2018, PARCERIAS COM AS REDES PÚBLICAS
DE EDUCAÇÃO BÁSICA PARA QUALIFICAÇÃO DOS
PROFESSORES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO INSTITUTO,
ATINGINDO 100% DOS CAMPI
AÇÕES REALIZADAS

 Acompanhamento dos projetos aprovados pela CAPES/MEC: PIBID, PIBID
Diversidade, PRODOCÊNCIA, por meio de reuniões periódicas com os
Coordenadores Institucionais e análise dos relatórios bimestrais e, ainda,
análise, revisão e publicação dos Editais de Seleção de Bolsistas:

- Campi participantes do Projeto PIBID:

Campus Bacabal (Química);

Campus Buriticupu (Química); Campus Caxias (Química); Campus Codó
(Ciências Agrárias, Matemática e Química); Campus São Luís/ Maracanã
(Ciências Agrárias); Campus São Luís/Monte Castelo (Física, Química e
Matemática); Campus Imperatriz (Física); Campus Santa Inês (Física);
Campus Zé Doca (Física);

- Campus participante do Projeto PIBID Diversidade: São Luís Maracanã:

-Campi participantes do Projeto PARFOR, num total de 18 turmas de Cursos
de Licenciatura:

Campus São Luís/Centro Histórico (Artes Visuais);

Campus São Luís/Monte Castelo (Matemática, Física, Química e Biologia);
Campus Zé Doca (Matemática e Química); Campus Santa Inês (Física);
Campus Bacabal (Química); Campus Codó (Biologia, Matemática e
Química); Campus Buriticupu (Biologia e Matemática); Campus Caxias
(Biologia e Matemática); Campus Imperatriz (Física); Campus São João dos
Patos (Física); Campus São Raimundo das Mangabeiras (Biologia).

- Campi participantes do Projeto PRODOCÊNCIA: Imperatriz e Caxias;
 Continuação das ações de fortalecimento dos Programas Institucionais
sistêmicos do PARFOR, PRONERA, PRODOCÊNCIA e PIBID:
- Elaboração de novo Projeto Institucional do PIBID;
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- Elaboração da Carta de Contestação à Portaria CAPES nº 46/2016;
 Realização de Seminários Regionais e Oficinas pelo PARFOR:
- Oficina de Leitura e Produção Textual, nos Campi Açailândia, Bacabal,
Buriticupu, Caxias, Codó, Santa Inês, São Raimundo das Mangabeiras e Zé
Doca;
- Oficina de Metodologia de Ensino de Ciência e Biologia, nos Campi
Buriticupu, Caxias e São Raimundo das Mangabeiras;
- Oficina de Metodologia do Ensino da Matemática, nos Campi Buriticupu,
Caxias, Codó e Zé Doca;
- Oficina Metodologia do Ensino da Física, no Campus Santa Inês e
Imperatriz;
- Oficina Metodologia do Ensino da Química, nos Campi Açailândia,
Bacabal, Codó e Zé Doca;
- Seminário Ensino, Tecnologia, Desenvolvimento de Inclusão Social, no
Campus Zé Doca;
- Seminário o PARFOR no Cenário Nacional: da Formação à Ação Docente,
no Campus Caxias;
- Seminário I Seminário Local de Matemática e Química, no Campus Codó.
- Seminário Ciência Alimentando o Brasil e II Seminário do PARFOR, no
Campus São Raimundo das Mangabeiras.
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META 13

PRESTAR APOIO E ORIENTAÇÃO AOS
PROCESSOS DE REGULAÇÃO DOS CURSOS

CAMPI

NOS

AÇÕES REALIZADAS
 Análise dos relatórios das Comissões Verificadoras do INEP relativas aos Cursos
Superiores em processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de
Cursos;
 Reunião Técnica com os Diretores de Ensino e Coordenadores de Curso dos Campi
Alcântara e Açailândia em 26/08/2016, para orientações quanto à visita das Comissões
Verificadoras de análise do cumprimento dos Protocolos de Compromisso referentes
aos cursos de Graduação Tecnológica em Gestão de Turismo e Licenciatura em
Química, respectivamente.
 Acompanhamento, em articulação com o Pesquisador Institucional, das ações de
cumprimento do Protocolo de Compromisso dos Campi Barreirinhas, Codó, Timon e
Zé Doca, com encaminhamento ao MEC do 2º Relatório Parcial em novembro de
2016.
 Acompanhamento, em articulação com o Pesquisador Institucional, dos processos de
Reconhecimento dos cursos de Educação Superior do IFMA, via SINAES, resultando
num total 05 Cursos da Educação Superior reconhecidos pelo MEC, sendo 2
Licenciaturas, 3 Bacharelados;
 Análise de 76 Planos de Cursos Técnicos e 10 Projetos Pedagógicos de Cursos
Superiores.
 Encaminhamento ao CONSUP e aprovação de 24 Planos de cursos técnicos para
emissão de Resolução de Criação, sendo: 3 na forma Integrada ao Ensino Médio; 3 na
forma Integrada ao Ensino Médio, na modalidade EJA; 12 na forma Subsequente ao
Ensino Médio; 6 na forma Concomitante ao Ensino Médio, destes 2 com fim único de
certificação de 2 turmas 2016.1, Campus Pinheiro;
 Encaminhamento ao CONSUP para apreciação e emissão de Resolução de criação de
20 Planos de Cursos Técnicos, e 3 Planos para apreciação emissão de Resolução de
Reformulação de Cursos Técnicos;
 Encaminhamento ao CONSUP de 02 Projetos Pedagógicos de Cursos Superiores para
Criação: Engenharia Civil, no Campus Imperatriz e Zootecnia no Campus São Luís
Maracanã;
 Apresentação em Reuniões do CONSUP de sínteses dos Planos de Cursos Técnicos e
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Superiores para apreciação com vistas à criação e reformulação de Cursos Técnicos e
Superiores;
 Atualização contínua de dados referentes às Resoluções de autorização de cursos
Técnicos;
 Registro de 605 Diplomas de cursos de Educação Superior.

META 14

REALIZAR O ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS
AÇÕES DE ENSINO DESENVOLVIDAS NOS CAMPI

AÇÕES REALIZADAS
 Coordenação do processo de elaboração do documento final do Projeto
Pedagógico Institucional, aprovado pela Resolução CONSUP/IFMA nº 076, de
30 de agosto de 2016.
 Sistematização

das

demandas

pedagógicas

oriundas

dos

Campi

para

apresentação e encaminhamentos na I Reunião Técnica de Ensino 2016;
 Elaboração de Nota Técnica sobre Programação Especial de Estudos – PEE;
 Realização da I Reunião Técnica de Ensino 2016 com Dirigentes, Pedagogos e
Técnicos em Assuntos Educacionais com objetivo discutir demandas pertinentes
ao desenvolvimento das ações pedagógicas nos Campi, em São Luís, no dia
22/03/2016.
 Realização do III ESIFMA e II EDUTEC em Timon nos dias 11 e 12/04/2016,
envolvendo participantes de todos os Campi e da Reitoria.
 Realização da II Reunião Técnica de Ensino 2016, com Diretores Gerais,
Diretores de Ensino, Coordenadores de Cursos Técnicos e Superiores, em São
Luís no dia 23/11/2016.
 Orientação aos Campi no desenvolvimento das atividades de ensino através de
pareceres e atendimento presencial na PROEN. Foram recebidos os Campi:
Alcântara, Açailândia, Barra do Corda, Carolina, Pedreiras, Presidente Dutra,
Grajaú, Itapecuru-Mirim, Pinheiro, Rosário, São Luís Maracanã, São João dos
Patos, São José de Ribamar e Viana.
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OUTRAS AÇÕES REALIZADAS
 Participação em Semanas Pedagógicas dos Campi Açailândia, Barra do Corda,
Coelho Neto, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, São João dos Patos e Viana;
 Encaminhamento aos Campi da Resolução nº 061/2016 que dispõe sobre Normas
de revalidação de diplomas de cursos técnicos e de graduação expedidos por
estabelecimentos estrangeiros de ensino no Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão.
 Sistematização e encaminhamento da Minuta elaborada pelo GT de Normas
sobre Estágio, para apreciação pelo COLDIR e pelo CONSUP, em 12/12/2016,
obtendo aprovação.
 Sistematização e encaminhamento das Minutas elaboradas pelos GT’s de
Monografia e Monitoria para apreciação pelo COLDIR.
Realização de Conferência sobre a Base Nacional Curricular Comum – BNCC,
via vídeo conferência.
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 Em articulação com a Coordenação Geral do PRONATEC:
- Reuniões periódicas com a Coordenação do Pronatec para análise e
encaminhamentos quanto à situação dos cursos pactuados para oferta no âmbito
do Pronatec;
- Participação na Reunião do Colégio de Dirigentes, em 15/09/2016 para
orientações quanto à oferta de cursos no âmbito do Pronatec;
 Em articulação com a Diretoria de Educação a Distância – DEAD
- Desenvolvimento do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu Especialização em
Formação Pedagógica para Docência na Educação Profissional e Tecnológica:
 Aula inaugural via vídeo conferência, realizada em 19/03/2016;
 Reuniões periódicas com a DEAD para acompanhamento do curso;
 Reuniões periódicas da coordenação do curso com professores
orientadores e conteudistas;
 Reuniões

de

planejamento

entre

professores

orientadores

e

conteudistas;
 I Seminário da Especialização em Docência Profissional e
Tecnológica, realizado em 04/11/2016.
 Em articulação com a Secretaria Estadual de Educação
- Participação como membro da Comissão da Base Nacional Comum Curricular
– BNCC.
 Em articulação com o Grupo de Trabalho – GT do CONSUP para
reformulação do Regimento Interno:
- Reuniões com as Diretorias Sistêmicas de Difusão, Artístico-Cultural,
Desporto e Lazer, Assistência Estudantil, Diretos Humanos e Inclusão Social e
Educação a Distância;
- Proposição de reformulação do Organograma da PROEN;

 Representação em Comissões Permanentes:
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- Representação no Fórum Estadual de Educação;
- Representação no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente
no Estado do Maranhão;
- Representação no Fórum de Dirigentes de Ensino;
- Representação no Fórum de Coordenadores de Comitê Gestor Institucional de
Formação Inicial e Continuada de Profissionais da Educação Básica –
FORCOMFOR;
- Representação no Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e
Continuada, do IFMA;
- Representação no Fórum Interinstitucional das Licenciaturas.
 Participação em Comissões e Grupos de Trabalhos do IFMA:
- Participação na Comissão do Concurso Público/2016 para admissão de
docentes;
- Participação na Comissão de Elaboração do I Fórum de estudantes do Ensino
Superior do IFMA;
- Participação na Comissão de Elaboração das Normas de Mobilidade Estudantil;
- Participação na Comissão de Avaliação de Trabalhos inscritos no Seminário de
Pesquisa, Pós-Graduação, Inovação e Extensão – SEPPIE 2016;
- Participação na Avaliação de Trabalhos inscritos no II Encontro Nacional
NEAB’s, NEABI’s e Grupos Correlatos, realizado em São Luís, no período de 7
a 11 de novembro de 2016.
 Participação em Eventos:
Locais
- Participação na mesa de abertura do I Seminário de Educação de Jovens e
Adultos promovido pelo Campus Caxias;
- Participação em mesa redonda da Audiência Pública promovida pelo Conselho
Estadual de Educação e Secretaria de Educação sobre a Medida Provisória
746/2016;
- Participação no Encontro de Inclusão no Mercado de Trabalho, promovido pela
FIEMA;
- Participação no Fórum SENAI de Inclusão, Edição Estadual;
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- Participação no Encontro sobre Inclusão Escolar, promovido pela Secretaria de
Educação;
- Participação em mesa redonda do Seminário sobre Políticas e Projetos
promovido pelo Mestrado em Educação da UFMA;
- Participação nos I e II Encontros de Planejamento e Orçamento promovido pela
PROPLAD;
- Participação no Colóquio Ludovicense sobre a BNCC, em São Luís, no dia
19/04/2016;
- Participação no Seminário da BNCC, em São Luís, nos dias 01 e 02/08/2016;
- Participação no 1º Seminário de Estágio Supervisionado em Docência do Curso
de Licenciatura em Ciências Agrárias, em São Luís, no dia 15/08/2016.

Nacionais / Internacionais
- Participação da Reunião Técnica de Planejamento de RNIFPES, realizado
em Brasília, no período de 12 a 14/07/2016;
- Participação no Seminário Nacional de Acesso ao Ensino Superior,
realizado em São Paulo, no período de 21 a 24/08/2016;
- Participação no Seminário Internacional de Educação de Jovens e Adultos
– CONFINTEA+6, realizado em Brasília, no período de 25 a 27/04/2016;
- Participação no I Congresso Internacional de Educação Especial e
Inclusiva, XIII Jornada de Educação Especial, apresentando o trabalhado
Possibilidades Inclusivas no Acesso de Estudantes com deficiência: um
relato de experiência no IFMA, em São Paulo, no período de 18 a 20 de maio
de 2016.
- Participação na REDETEC, no período de 23 a 27/09/2016.

 Participação na Coordenação de Eventos:
- I Fórum Interinstitucional das Licenciaturas, realizado em São Luís, em
13/06/2016.
- Participação como membro da Comissão de organização do Seminário
Estadual da Base Nacional Comum Curricular – BNCC;
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Apêndice D
Considerações finais de
alguns Campi baseadas no
resultado dos questionários
aplicados
O objetivo deste Apêndice é abordar as considerações elaboradas por alguns Campi em
função dos resultados dos questionários aplicados até a elaboração deste documento. O
resultado do questionário aplicado em cada um dos Campi encontra-se no relatório de
cada CPA Local.
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1. CAMPUS ALCÂNTARA

A partir da elaboração do processo avaliativo no Campus de Alcântara, a
CPA local concluiu o quanto é importante o processo de autoavaliação para uma IEs,
uma vez que possibilita o diagnóstico dos pontos fortes e pontos fracos, orientando o
planejamento de ações de melhoria que integrem o ensino, a pesquisa e a extensão a fim
do alcance da excelência no processo de aprendizagem. A CPA, que tem por principal
função a condução desse processo avaliativo e acompanhamento das ações de melhoria,
precisa fazer-se conhecida na Instituição, assim como suas ações, fator este considerado
por muitos dos que participaram da pesquisa.
Segundo os resultados obtidos em avaliações internas de anos anteriores, os
maiores entraves apontados pelos segmentos participantes da pesquisa na época estavam
relacionados a um espaço físico inadequado à realização das atividades acadêmicas,
além de problemas referentes à comunicação. Com relação a estes dois aspectos (espaço
físico e comunicação) o campus atualmente já aponta várias melhorias, a primeira delas
é que o IFMA Alcântara encontra-se funcionando num prédio novo, entregue em 2015,
com mobiliários e instalações novos e que atendem majoritariamente a necessidade
atual de funcionamento do curso superior. Essas melhorias foram evidenciadas a partir
dos resultados desta última avaliação interna, realizada no segundo semestre de 2016.
De uma forma geral, a CPA Alcântara, considera que a avaliação apresenta
resultado bem satisfatório. A maioria dos segmentos participantes, entre eles docentes,
discentes e técnico-administrativos, respondeu aos quesitos com conceitos entre bom a
excelente, referindo-se a atuação das direções e chefias de departamento, instalações
físicas, serviços prestados à comunidade acadêmica entre outros. Porém, como toda
instituição, o IFMA Alcântara contém aspectos em seu funcionamento a serem revistos
com maior atenção e melhorados.
Nesse contexto, a CPA local buscará realizar um trabalho conjunto com a
comunidade acadêmica no sentido de despertar reflexões constantes sobre esses
aspectos a serem melhorados, acompanhando o funcionamento do Instituto em sua
plenitude promovendo ações pontuais quanto àquilo que precisa ser melhorado.
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2. BACABAL
Em 2016, todos os campi sofreram alteração na gestão geral devido ao
processo eleitoral ocorrida nas direções gerais dos campi e na reitoria. Em Bacabal,
assumiu o cargo de DRG Prof. Maron Stanley que providenciou a manutenção das
diretrizes da CPA, uma vez que ele integrava a equipe anterior.
Em vista dos dados levantados, é possível observar que as ações previstas de
2015 para 2016 foram cumpridas gradativamente, dentro das possibilidades
orçamentárias da União e das adequações necessárias à nova gestão, e surtiram efeito
em diferentes âmbitos, por exemplo, houve relevante melhoria na transparência das
comunicações internas e relações interpessoais. Tanto em 2015 quanto em 2016 as duas
principais questões abordadas por todos os servidores e alunos foram a infraestrutural e
o acervo bibliográfico.
Nesse sentido, com os dados da CPA de 2015 foi possível agir no sentido de
minimizar essas questões, ainda em processamento de mudanças, tais como:

1. Espaço Docente: alteração do local onde ficava a sala dos
professores, disposição de sala de trabalho para professores, adequação dos
espaços e organização com armários, bebedouro, café, tv e outras. Essas
primeiras ações minimizaram algumas questões relevantes e alteraram
relativamente os resultados;
2. Pesquisa e Extensão: o número de projetos de extensão e a
participação docente e discente em atividades investigativas de pesquisa-ação
aumentaram. Fato que é indicado na diferença percentual de um ano a outro;
3. Acervo e Biblioteca: ponto negativo de maior relevância em
ambos os anos. Em 2016, foram adquiridas novas mesas de estudo, sistema de
controle eletrônico de empréstimos de livros e lista livros para cotação e
licitação;
4. Segurança e Higiene: esse aspecto tem melhorado gradativamente
de 2015 a 2016, apesar dos cortes orçamentários previstos;
5. Atendimento ao aluno: as ações efetuadas em 2015 ainda não
surtiram efeito, pois os alunos ainda avaliam mal a disponibilidade de
profissionais para apoio pedagógico e coordenação em diferentes horários;
6. Comunicação interna: aspecto que melhorou com as ações de
2016 em que, a partir dos dados obtidos na CPA, a gestão optou por apresentar
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todos os dados por e-mail e na Assembleia, além de partilhar memorandos,
ofícios, portarias etc. Ainda que haja um percentual que não tenha acesso às
informações, a avaliação melhorou muito neste aspecto, demonstrando
transparência;
7. Satisfação com a gestão: há uma discrepância entre os dados
observados entre docentes e servidores técnico-administrativos com relação ao
atendimento às reinvindicações.
8. Relacionamento Interpessoal: embora ainda haja muito a ser feito
para aprimorar este aspecto, os dados obtidos revelam que as relações
melhoraram de 2015 para 2016.
Posto isso, nota-se que as Dimensões avaliativas expostas anteriormente no
item 6,0 foram perpassadas pela avaliação tanto em 2015 quanto em 2016 com
alterações relevantes de parâmetros, contudo, ainda permanecem como pontos negativos
à infraestrutura, sobretudo, o acervo, o espaço físico da biblioteca e laboratórios que
precisam ser atualizados.
Quanto à sustentabilidade financeira do Campus, conforme dito
anteriormente, ao contrário de 2015, quando 45,% dos servidores docentes
desconheciam informação da distribuição dos recursos, 18,2% apontavam que os
recursos não eram aplicados de forma eficiente, 18,2% acreditavam que sim, havia
eficiência na aplicabilidade dos recursos e os demais, 18,2% apontavam que em parte,
em 2016, 53,3% afirma conhecer essas informações, 26, 7% em parte e somente 13,3%
desconhece, fato que também denota mudança de ações internas e maior transparência.
No aspecto discente, cabe relevar que 28% ainda apontam como ruim a
possibilidade de participar dos processos de discussão para a construção e ou
reformulação de propostas de cursos e, enquanto 72 % denotam como boa a
possibilidade de participar de projeto de extensão o que denota expansão de 2015 para
2016.
A disponibilidade de equipamentos dos laboratórios suficientes para o
número de estudantes e a disponibilidade de atendimento da coordenação do curso aos
docentes e discentes oscilam por volta 29%entre bom e ruim e 57% demonstram que
são regulares as ações de apoio aos discentes como apoio pedagógico, monitoria,
orientação de trabalhos, dentre outros. Esses e outros pontos presentes neste relatório
geram como perspectivas de ações para análise desta CPA em 2017, as seguintes metas:
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1.

conscientizar a comunidade sobre a importância da CPA e

da análise de seus resultados para obter dados cada vez mais precisos e úteis;
2.

utilização dos resultados para cobranças de ações nas

dimensões apresentadas;
3.

verificar se houve ampliação e aquisição de novos livros

para o acervo da biblioteca;
4.

acompanhar a atualização de laboratórios;

5.

acompanhar a aquisição e ou expansão de benefícios

infraestruturais;
6.

acompanhar e analisar o relacionamento da gestão com a

área administrativa;
7.

acompanhar a divisão orçamentária e aplicação de

8.

estimular a participação de docentes em cursos de

9.

estimular a pesquisa e extensão com participação

recursos;

formação;

comunitária, ainda pouco expandida;
10.

evaliar o cômputo geral comparativamente para propor e

cobrar a participação coletiva da transformação e expansão do campus tanto
em nível estrutural quanto financeiro, tecnológico, pedagógico e acadêmico.

Dadas a metas pré-estabelecidas e dados analisados no presente relatório
equiparados ao Relatório Anual do campus são essas algumas considerações finais a
serem destacadas para o processo de instituição de ações desta CPA para 2017.

3. CAMPUS SÃO LUÍS - MONTE CASTELO

O processo de avaliação institucional é uma atividade que envolve todos os
seguimentos acadêmicos e sociedade civil, uma vez que é possível observar as
fragilidades e potencialidades nas áreas de gestão, ensino, pesquisa e extensão. Contudo
a avaliação não estabelece melhorias. Os diagnósticos levantados a partir dela devem
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provocar e motivar ações sérias, a fim de superar as fragilidades e estimular os aspectos
apontados como satisfatórios.
A CPA do campus ainda tem suas limitações uma vez que as comissões
anteriores tiveram uma participação pouco efetiva com relação a análise dos
diagnósticos a partir dos questionários aplicados à comunidade acadêmica. A
divulgação também é um fator que deve ser melhorado e trabalhado no campus São
Luís Monte Castelo.
Sugere-se que os gestores elaborem um plano de trabalho anual de forma que no
final do ano, se possa avaliar o que foi planejado e executado, de forma que auxilie a
CPA na elaboração das potencialidades e melhorias, assim como as dificuldades e
facilidades desse planejamento.
Os documentos institucionais estão disponíveis na página do IFMA, e são
divulgados em reuniões com os docentes e técnico-administrativos, porém boa parte
desses segmentos não participa dessas reuniões, principalmente o segmento discente.
Quanto ao ensino, os gestores e alguns coordenadores de curso têm se preocupado em
seguir as novas diretrizes para o ensino técnico e superior, reformulando seus projetos
pedagógicos. Editais com auxílio alimentação e transporte têm sido contemplados como
políticas estudantis. A instituição também passa por melhorias de infraestrutura, mas é
necessário trabalhar a acessibilidades de cadeirantes e cegos, devendo-se dar atenção a
acessibilidade na biblioteca. A pesquisa tem sido incentivada por editais que
disponibilizam bolsa de agências de fomento, tais como CNPq e FAPEMA e tem
evoluído quanto ao oferecimento de bolsas institucionais, além de editais destinados a
recursos financeiros para os projetos aprovados. Na pós-graduação, o campus tem
disponibilizando salas para funcionamento dos programas, contudo a parte lógica e de
telefone ainda precisam de muitas melhorias. Na extensão, o campus tem pouco atuado,
com poucos editais e de curta duração.
Espera-se, portanto que na próxima avaliação haja uma ampliação e
reestruturação dos questionários, além de buscar alternativas que possibilitem uma
participação da comunidade no processo de autoavaliação institucional.
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4. CAMPUS SANTA INÊS

A partir dos dados obtidos no resultado da aplicação dos questionários, é
possível retirar algumas conclusões. A primeira delas é referente à sensibilização não ter
alcançado a maioria dos discentes e docentes. Torna-se pertinente refletir em formas
mais incisivas de abordar os participantes. Com relação aos discentes, especificamente,
percebe-se uma participação mais ativa dos discentes recém-chegados à instituição do
curso de Administração.
Em relação à aplicação da gestão democrática por parte da direção, ressaltase que a grande maioria dos participantes da avaliação deu respostas afirmativas quanto
ao assunto, uma vez que percebem e reconhecem a possibilidade de participar dos
processos de discussão para construção e/ou reformulação de propostas de cursos, de
participar de projetos de extensão e atividades de pesquisa, além de participar de
projetos que integre docentes, discentes e técnico-administrativo da educação técnica e
superior, como fóruns, seminários, dentre outros.
Com relação à avaliação do curso, os participantes manifestaram-se
satisfeitos com o currículo e a coordenação do curso, com as aulas práticas, os
equipamentos disponíveis dos laboratórios, e com as ações de apoio aos discentes.

5. ZÉ DOCA
Os resultados da autoavaliação do Campus Zé Doca – 2016 apresentam em
sua maioria índices satisfatórios em relação às dimensões avaliadas, contudo, é
importante ressaltar que alguns quesitos avaliados apresentam dados alarmantes
relacionados ao IFMA – Campus Zé Doca. É necessária, nesse sentido, a compreensão
de que somente por meio de ações efetivas pode-se mudar os quadros negativos.
Havendo, pois, necessidade de fortalecer os itens considerados com desempenho
satisfatório, com vistas a assegurar a melhoria contínua de toda a instituição.
De acordo com a autoavaliação constata-se que o PDI ( Plano de
Desenvolvimento Institucional) precisa ser melhor divulgado para discentes, docentes e
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técnico-administrativos. Sendo assim, o Plano de Trabalho da Gestão já prevê a
realização desta ação para o ano de 2017.
A integração de discentes, docentes e técnico-administrativos em projetos
integradores foi avaliada como positiva por todos os segmentos.
Em relação à comunicação a forma que mais caracteriza como os servidores
técnicos e docentes tomam conhecimento das ações é mediante boletins informativos,
avisos em quadros, internet e email. Já para os discentes o meio mais representativo são
as reuniões, encontros e palestras.
Um dos pontos críticos apontados na pesquisa refere-se à acessibilidade e
velocidade de internet (wi-fi), isso reflete a dificuldade enfrentada pelo Campus em
relação a este quesito. Como forma de solucionar este problema o Campus Zé Doca tem
um projeto de reestruturação da rede de acesso à internet, porém, aguarda a
disponibilidade orçamentária/financeira para a execução.
Quanto às ações decorrentes do processo de avaliação interna, conduzidos
pela CPA, um grande quantitativo de respondentes afirmou que não estavam aptos a
responder, o que demonstra a necessidade de uma maior divulgação da CPA e também
da sua importância como indicador das políticas de gestão, ensino, pesquisa e extensão.
Em relação às políticas de acessibilidade os três segmentos participantes da
pesquisa alertaram para a necessidade da melhoria das condições de acessibilidade do
Campus.
De acordo com a pesquisa também é necessária a intensificação da
divulgação do relatório financeiro e demais tópicos pertinentes à área, ação que será
realizada em 2017 pela Direção de Planejamento e Gestão.
Quanto aos setores, departamentos, núcleos, coordenações e diretorias,
todos tiveram avaliação considerada satisfatória, sendo que, o segmento discente
respondeu para vários itens que desconhecem alguns setores, diretorias, núcleos,
coordenações e departamentos, evidenciando a necessidade de um trabalho de
apresentação da estrutura administrativa aos discentes. Mas, ressalta-se que já há
previsão de ser realizada essa apresentação, conforme a gestão no ano de 2017.
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A pesquisa aponta também para a necessidade de atualização dos projetos
pedagógicos dos cursos, ação que está sendo realizada pelas coordenações dos cursos,
mediante os colegiados e núcleos docentes estruturantes no período de dezembro (2016)
a março (2017).
Os serviços de conservação e limpeza do Campus tiveram resultado positivo
por todos os segmentos, sendo considerado o quesito avaliado que teve os melhores
índices de satisfação.
Em relação aos livros disponíveis na biblioteca é necessária a atualização do
acervo, assim como a compra de obras básicas e complementares que atendam as
necessidades dos cursos. Nesse sentido, a Diretoria de Desenvolvimento de Ensino
(DDE) está promovendo o levantamento das obras necessárias para posterior solicitação
de compra.
As políticas institucionais de pesquisa, voltadas para a formação de novos
pesquisadores, considerando a iniciação científica, assim como o processo de seleção de
bolsistas foi avaliado como satisfatório.
Quanto ao atendimento estudantil, tiveram avaliações satisfatórias vários
aspectos, tais como a recepção de novos alunos/estudantes e assistência estudantil
(transporte, moradia e bolsas).
De modo geral o processo de autoavaliação contribui sobremaneira para a
orientação e melhoria da qualidade dos mais distintos aspectos analisados.
Constituindo-se como um importante instrumento para a gestão e para os vários atores
envolvidos com a educação superior. É importante que, vários outros aspectos sejam
discutidos no relatório com vistas a contribuir para melhoria da qualidade dos cursos
superiores ofertados.

124

