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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COORDENAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS – CONSUP
Ata da 47ª Reunião Ordinária em 28/02/2019.
Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, das nove horas e vinte e
cinco minutos às treze horas, no Auditório da Reitoria, teve início à Quadragésima Oitava Reunião
Ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
sob a Presidência do senhor Francisco Roberto Brandão Ferreira, Reitor. De acordo com as
assinaturas lançadas no livro próprio compareceram, além do Senhor Presidente, os Conselheiros:
Carlos Antonio Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, João da Paixão Soares, José
Cardoso de Souza Filho e José Valdir Damascena Araújo, todos Representantes do Colégio de
Dirigentes, titulares; Aldair Ferreira Santos, Felipe dos Santos Silva, Israel Nunes Pereira e
Ranjef Carneiro Araújo, todos Representantes dos Discentes; Agenor Almeida Silva, Renato
Dárcio Noleto Silva e Rommel de Sousa Neves, todos representantes titulares do segmento
Docente; Carlos Alberto Lira Junior e Reginaldo Sales Costa, representante suplentente, do
mesmo segmento; Dorival dos Santos, Irenilde de Sousa Castro, Ivesmary Loureiro Ribeiro
Magalhães e Retieli de Oliveira Silva, todos representantes titulares do segmento Técnico
Administrativo. ABERTURA DA REUNIÃO: após a confirmação de quórum suficiente o Presidente,
Roberto Brandão, declarou aberta a sessão dando boas-vindas a todose em seguida deu posse a
dois conselheiros: Marcio da Silva Ferreira, representante suplente dos Técnicos Administrativos;
Celso Gonçalo de Sousa, representante da Sociedade Civil FIEMA. ORDEM DO DIA: o Presidente
apresentou a pauta e convidou a Chefe dos Órgãos Colegiados para submeter a ata da reunião
anterior para apreciação. APRECIAÇÃO DA ATA: a Secretária submeteu a ata da 46ª Reunião
Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. INFORMES: o
presidente do Conselho, Roberto Brandão, agradeceu a presença de todos e destacou a resolução
nº112/2016, ressaltando que como é regida pelo maior salário e houve alterações no mesmo, há a
necessidade de que haja também alterações na resolução acima citada, considerando que os
encargos já estão com valores ultrapassados; pediu aquiesciencia do conselho para que seja feita
nova resolução com as alterações dos valores. A proposta foi aprovada por unanimidade. Informou
que o item número três foi retirado de pauta, a pedido do próprio apresentador, por necessidade de
melhorias na matéria; o processo foi devolvido à PRPGI e tão logo sejam feitas as alterações
necessárias, o processo retornará para apreciação deste pleno. PLANO DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL (PDI) 2019 – 2023: professor Carlos Cesar, juntamente com a Diretora da Diretoria
de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Clarisse Cordeiro, fizeram a explanação do
documento, ressaltando que o mesmo já havia sido apresentado anteriormente no Colégio de
Dirigentes (COLDIR), passado por consulta pública, recebido e acrescentando as informações
pertinentes. Clarisse iniciou a apresentação com a frase de John L. Beckley “ A maioria das pessoas
não planeja fracassar, fracassa por não planejar” e, dando continuidade, destacou o que é o PDI
expressando que é o documento que identifica a Instituição de Ensino Superior (IES), no que diz
respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam
suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que
pretende desenvolver, apresentou ainda a metodologia de construção do documento, apresentou a
composição das comissões Central e Local de elaboração do PDI, seus objetivos, o cronograma de
execução, a base normativa, a serventia, principais desafios, as unidades responsáveis e finalizou
com algumas fotos da apresentação do PDI nos Campi. O presidente colocou em apreciação a
proposta, e após as considerações feitas pelos conselheiros Carlos Antonio Barbosa Firmino, Agenor
Almeidas Filho, João da Paixão Soares, José Cardoso de Souza Filho e Renato Darcio Noleto Silva,
logo após as explicações facultadas pelos apresentadores, foi posta em regime de votação, sendo
aprovada por unanimidade, considerando as ressalvas feitas, prosseguindo para a redação da
Ata da 47ª Reunião Ordinária do CONSUP, 28/02/2019.
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resolução. PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (PDTIC)
2019 – 2023: William Mendes, diretor da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, iniciou
agradecendo a oportunidade de apresentar o documento a esse pleno, e fez um breve histórico do
documento, em seguida, juntamente com a analista Alessandra Bezerra, apresentaram o Plano
Diretor ressaltando que é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão de recursos e
processos de tecnologia da informação e comunicação, e que visa atender as necessidades
tecnológicas e de informações da instituição; quanto a abragencia, destacou que as diretrizes
estabelecidass neste plano diretor aplicam-se a todas as unidades do IFMA, e que este documento
deverá ser observado por todos os servidores da Instituição, bem como por quaisquer outros órgãos
da Administração Pública de qualquer esfera, instituições de ensino ou empresas privadas quando da
execução de ações ou serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), de acordo com
contrato, convenio ou termo congenere; esse plano diretor terá vigencia de cinco anos (2019 a 2023)
devendo ser revisto anualmente, de modo a atualizar as diretrizes e planos. Apresentou os membros
da equipe de elaboração, as etapas de elaboração do plano, o mapa estratégico e finalizou com os
indicadores de TI. O presidente colocou em apreciação a proposta, e após as considerações foi posta
em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a
redação da resolução. REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL: o Presidente convidou o
presidente do Grupo de Trabalho, o Diretor de Administração e Planejamento do Campus Caxias,
Guilherme Andrade Lopes, que agradeceu a oportunidade de estar mais uma vez nesse conselho, e
em seguida, ressaltou que, conforme ficou acordado na 44ª Reunião deste Conselho, o processo
passou pela Procuradoria Jurídica do IFMA, em especial, o ponto sobre a questão de moradia de
terceirizados; o parecer da procuradoria foi que não há legalidade para esse fim, mas que os mesmos
podem utilizar os imovéis apenas como posto de trabalho, a exemplo das guaritas de vigilância. O
presidente colocou a proposta em apreciação, e após as muitas considerações, foi posta em regime
de votação, sendo aprovada, por maioria dos votos e uma abstenção, sendo decidido que fica
valendo o documento tal qual o processo que passou pelo jurídico, prosseguindo para a redação da
resolução. POLÍTICA DE EMPREENDEDORISMO – FASCÍCULO II COOPERATIVA ESCOLA: o
Presidente passou a palavra para a Diretora de Programas e Projetos Rosifrance Candeira, que
iniciou apresentando a equipe que elaborou o documento, e ressaltou que o mesmo já passou duas
vezes pelo colégio de dirigentes, onde os diretores puderam dar suas contribuições e melhoria para a
política, e também já passou pelo setor jurídico para obter parecer técnico; em seguida, apresentou a
proposta da política de empreenderismo, quanto a sua estrutura, a comissão de trabalho e
elaboração, seus objetivos, da criação e das atividades pedagógicas e administrativas, da
denominação, sede, foro, area, prazo de duração e ano social; apresentou ainda, o plano de trabalho
a ser devenvolvido, discorreu também sobre o papel do servidor coordenador, dos associados, dos
órgãos e assembléia geral. O presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de
votação, sendo aprovada, por unanimidade, considerando as ressalvas, prosseguindo para a redação
da resolução. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O Presidente agradeceu a presença e a
participação e, não havendo mais nada a ser tratado, encerrou a reunião. E eu, Nadylayne Rackel
Diniz de Oliveira, Coordenadora dos Órgãos Colegiados lavrei a presente ata, que será assinada pelo
Presidente, por mim e por todos os presentes. São Luís - MA, 28 de fevereiro de 2019.
REITOR
Francisco Roberto Brandão Ferreira
SECRETÁRIA
Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira
EX- REITOR
Ata da 47ª Reunião Ordinária do CONSUP, 28/02/2019.

092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

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

Ata da 47ª Reunião Ordinária do CONSUP, 28/02/2019.

