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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 42ª Reunião Ordinária em 20/04/2018.
Aos vinte dias do mês de abril do ano de 2018, das nove horas e trinta e cinco minutos às treze
horas e cinquenta e cinco minutos, no Auditório da Reitoria, teve início à Quadragésima Segunda
Reunião Ordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão, sob a Presidência do senhor Francisco Roberto Brandão Ferreira, Reitor. De
acordo com as assinaturas lançadas no livro próprio compareceram, além do Senhor Presidente,
os Conselheiros: Agenor Almeida Filho e Vilson de Almeida Sousa todos Representantes
Docentes e Idenilde da Silva Assunção e Rommel de Sousa Neves, representantes Suplentes
da mesma representação; Dorival dos Santos, Irenilde de Sousa Castro, Ivesmary Loureiro
Ribeiro Magalhães, Liliane Regina Santos Costa e Samia Costa da Silva todos Representantes
dos Técnicos Administrativos; Carlos Antônio 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, Oglielson Pereira Silva e Ranjef Carneiro Araújo, todos Representantes dos Discentes;
João Carlos Lima Martins, representantes da Sociedade Cível. ABERTURA DA REUNIÃO: após
a confirmação de quórum suficiente o Presidente, Roberto Brandão, declarou aberta a sessão
dando boas-vindas a todos e em seguida deu posse ao novo conselheiro, Rosimiro Araújo
Nascimento, representante suplente do segmento Docente. ORDEM DO DIA: o Presidente
apresentou a pauta e convidou a Chefe da Secretaria para submeter a ata da reunião anterior para
apreciação. APRECIAÇÃO DA ATA: a Secretária submeteu a ata da 41ª Reunião Ordinária do
CONSUP, a qual foi aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. INFORMES: o presidente do
Conselho, Roberto Brandão, iniciou falando das novas instalações na sede da Reitoria, e registrou
um agradecimento especial ao Campus São Luís – Centro Histórico, na pessoa do professor Paulo
Batalha, que ao longo de dois anos acolheu as reuniões do Conselho; o conselheiro João Carlos
Lima Martins pediu a palavra e informou que no dia 03 e 04 de maio houve plenária nacional da
CONDSEF (Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal) no qual nos colocamos
que iríamos apresentar uma Moção de repúdio contra ações do SETEC/MEC que hoje tem
humilhado a Rede Federal de ensino com redução de recurso, extinção de cargo e outras
maldades. Com a palavra, o presidente fez referência à algumas resoluções que, por motivo força
maior e, visando a celeridade de alguns trabalhos, foram feitos ad referendum, sendo posto em
apreciação, o Conselho, por unanimidade, homologou as Resoluções: nº148/2017 Bolsa
PRONATEC; nº025/2018 Licenciatura em Pedagogia EaD; nº026/2018 Formação Pedagógica EaD
e nº030/2018 Colegiado Institucional. Em seguida, explicou que hoje se encerra o mandato de dois
anos dos conselheiros representante dos Docentes e Técnicos Administrativos, e que visando a
necessidade de se compor quórum para a próxima reunião, fez-se a composição da comissão que
trabalhará com as eleições, ressaltou que os atuais conselheiros podem, caso queiram, tentar
recondução, considerando que estão dentro do período e são elegíveis; a comissão foi composta
pelos seguintes membros: Davina Camelo e João da Paixão (Colégio de Dirigentes), João Martins
(Externos) e Oglielson Pereira (Discentes), e Maron Oliveira e Antônio Veloso, como faziam parte
da comissão que deu início a todo processo, para dar continuidade e celeridade as eleições. Ainda
sobre pauta de eleição, falou do processo eleitoral do Campus Coelho Neto que deve ocorrer em
junho, considerando que o mesmo completará cinco anos no dia vinte e quatro de abril; e falou
ainda, sobre o posicionamento do CONIF em relação à proposta de reordenamento da Rede
Federal que seria necessário que a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC)
do Ministério da Educação (MEC) dialogue com as instituições e as comunidades envolvidas antes
de qualquer iniciativa para dividir e/ou reordenar os Institutos Federais, reforçou dizendo que para
Ata da 42ª Reunião Ordinária do CONSUP, 20/04/2018.

046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COORDENAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS – CONSUP
que sejam criados novos institutos, precisamos fortalecer as unidades já existentes, e enfatizou
que esse é posicionamento que os reitores defendem e salientou que uma mudança dessa
magnitude exige necessariamente a participação da sociedade. COMISSÃO INTERNA DE
SUPERVISÃO (CIS): o Presidente passou a palavra para conselheira Liliane Santos, que convidou
a comissão, e juntos apresentaram o passo a passo de como se deu a eleição, a forma de votação
e o resultado do trabalho elaborado e os candidatos que venceram a eleição. Foram eleitos
servidores para a Comissão Central e para as Subcomissões Locais (Campi e Reitoria), para o
período 2018-2021. A CIS é o órgão que tem por finalidade acompanhar, orientar, fiscalizar, avaliar
e supervisionar a implementação do Plano de Carreira dos técnicos-administrativos no âmbito da
Instituição, além de propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações necessárias para
aprimoramento de suas funções. Os representantes do segmento técnico-administrativo no
CONSUP apresentaram o resultado final da eleição, que será homologado no dia 23 de março.
POLÍTICA DE DADOS ABERTOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL: o presidente convidou a
professora Rebeca Reis, presidente da comissão, que juntamente com os demais membros da
equipe, fizeram a explanação da política, iniciando com alguns esclarecimentos, sobre o que são
os dados abertos e por que dados aberto; em seguida, apresentou as bases legais do documento,
sendo: a Instrução Normativa nº4 de 12 de abril de 2012 e o Decreto nº8.777 de 11maio de 2016.
Informou ainda que, o Plano de Dados Abertos é um documento que orienta as ações de
implementação e promoção da abertura de dados do IFMA; discorreu sobre os objetivos gerais e
específicos, o processo de elaboração do documento, sua vigência, as definições dos dados a
serem abertos, premissas, os dados para abertura no IFMA, a governança, o monitoramento
interno e por fim o plano de ação. Após a apresentação e as considerações feitas pelos
conselheiros, o presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação,
sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA A
COLAÇÃO DE GRAU: o presidente convidou o chefe da Assessoria de Comunicação,
Makfferismar Santos, e a Pro Reitora de Ensino, Ximena Bandeira, que tomaram assento à mesa;
com a palavra, Makfferismar apresentou os membros do Grupo de Trabalho que foram
responsáveis pela elaboração da nova Resolução para Colações de Grau do IFMA, justificando a
ausência dos demais membros nesta reunião. Apresentou, portanto, a proposta do documento
para os conselheiros, ressaltando que o objetivo da resolução é construir um calendário das
colações de grau do Instituto Federal do Maranhão, que venha a adequar-se às demandas
crescentes de cerimônias, devido ao novo cenário da Educação Superior no IFMA, bem como
atualizar e padronizar as solenidades de acordo com a nova edição do Guia de Eventos da Rede
Federal. Após as considerações feitas pelos conselheiros, o presidente colocou a proposta em
apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, considerando a
ressalvas que foram feitas e devem ser incorporadas ao documento antes da elaboração da
Resolução. Foram votadas as seguintes propostas: art 12 quanto ao tempo de discurso: 1- cinco
minutos, 2- discurso breve e 3- dez minutos, a proposta de número três venceu com dezesseis
votos; no art. 4 - Foi proposto que as colações possam ocorrer em qualquer dia, inclusive às sextasfeiras, finais de semanas e feriados; sendo colocada em apreciação, foi apresentada uma nova
redação, que foi votada e aprovada – ficando o artigo disposto da seguinte forma “art. 4º As
sessões solenes de Colação de Grau poderão ser realizadas em qualquer data, respeitando-se as
proposições do Art.5º”; no art 30, foi solicitado que, as alterações poderiam ser feitas ao protocolo
presentes na resolução desde que fosse com consentimento do Reitor ou seu representante no
evento. CREDENCIAMENTO DE POLO (EaD): O Presidente convidou Carlos Guilherme
Cerqueira, coordenador do PRONATEC/MedioTec no IFMA, que apresentou para a plenária o
Ata da 42ª Reunião Ordinária do CONSUP, 20/04/2018.
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processo de credenciamento de novos polos de Educação a Distância (EAD) do IFMA. O Centro
de Referência Tecnológica do IFMA fez a avaliação dos polos, a fim de averiguar a existência dos
requisitos mínimos para o credenciamento de um polo EAD. Ao todo, foram credenciados 13 polos:
Açailândia, Aldeias Altas, Bom Jesus das Selvas, Codó, Coelho Neto, Itapecuru Mirim, Paraibano,
Pedreiras, Presidente Vargas, Santa Rita, São José de Ribamar, Viana e Zé Doca, e o
recredenciamento do polo Caxias. Após a apresentação e as considerações feitas pelos
conselheiros, o presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação,
sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. PROPOSTA DE MESTRADO PORISSIONAL
SISTEMAS AGROPECUÁRIAS: O Presidente parabenizou e enalteceu a equipe do Mestrado pelo
excelente trabalho desenvolvido e convidou para compor a mesa e fazer a apresentação do
trabalho a professora Lúcia Guezo, representante da Pro Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e
Inovação (PRPGI) juntamente com o professor Paulo Medeiros dos Santos, que faz parte da
comissão de elaboração do projeto; professora Lucia deu início informando que, neste ano, o IFMA
vai submeter à CAPES a proposta de criação de um Mestrado Profissional em Sistemas e
Tecnologias na Agropecuária, a ser oferecido no Campus São Luís – Maracanã, ressaltou ainda
que, de acordo com o projeto, elaborado pelos professores Paulo Medeiros, Luiz Júnior Marques e
Thiago Farias, o mestrado tem como área de concentração Sistemas e Tecnologias em Produção
Animal e Vegetal, com duas linhas de pesquisa: 1) Uso sustentável e produtividade de
agroecossistemas e 2) Desenvolvimento e inovação tecnológica em agropecuária; discorreu sobre
as fases do projeto, respondendo aos questionamentos ao longo da apresentação. Após a
apresentação e as considerações feitas pelos conselheiros, o presidente colocou a proposta em
apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O Presidente agradeceu a presença e a participação de todos
e convidou os representantes dos Docentes e Técnicos Administrativos que hoje encerram seu
mandato como conselheiros, para fazer um registro fotográfico; 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, 20 de abril de 2018.
REITOR
Francisco Roberto Brandão Ferreira
SECRETÁRIA
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Ata da 42ª Reunião Ordinária do CONSUP, 20/04/2018.
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