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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
SECRETARIA DOS COLEGIADOS SUPERIORES – CONSUP
Ata da 34ª Reunião Ordinária em 12/12/2016.
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2016, das nove horas e trinta minutos às catorze
horas e cinquenta minutos, no Auditório do Hotel Veleiros teve início à Trigésima Quarta 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: Valéria Maria Carvalho Martins, Ex Reitora; Agenor Almeida Filho, Marinalda
Pereira de Sousa, Renato Darcio Noleto Silva, Simone Azevedo Bandeira de Melo e Vilson
Almeida de Sousa, todos Representantes Docentes, titulares, Dorival dos Santos, Irenilde de
Sousa Castro, Liliane Regina Santos Costa, Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães e Samia
Costa da Silva todos Representantes dos Técnicos Administrativos, titulares; Carlos Antônio
Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, João da Paixão Soares, José Cardoso de Souza
Filho e José Valdir Damascena Araújo, Representantes do Colégio de Dirigentes (COLDIR),
titulares, João Batista Souza e José Álvaro Costa, Representantes dos Egressos; e Silvana
Maria Ribeiro Pereira, convidada representando do GT Regimento Interno; e Maria Alice Cadete
Silva Lisboa, Maria do Perpetuo Socorro Azevedo Carneiro, Paulo Roberto Jesus Silva,
Rogerio de Mesquita Teles, Sonia Pedroni e Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva
convidadas Representantes da Pro Reitoria de Ensino; ABERTURA DA REUNIÃO: após a
confirmação de quórum suficiente o Presidente, Roberto Brandão, declarou aberta a sessão dando
boas-vindas a todos. ORDEM DO DIA: o Presidente apresentou a pauta e convidou a Chefe da
Secretaria para submeter as atas das reuniões anteriores para apreciação. APRECIAÇÃO DA
ATA: a Secretaria submeteu a ata da 32ª Reunião Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada por
unanimidade e em seguida submeteu a ata da 33ª Reunião Ordinária do CONSUP, a qual foi
aprovada com a ressalva do nome do conselheiro Dorival dos Santos. INFORMES: o presidente
do Conselho, Roberto Brandão, iniciou informando que o mandato dos conselheiros discentes
expirou em novembro e que se faz necessário a formação de uma comissão que dará os
encaminhamentos para que seja refeita a escolha dos novos conselheiros; após consulta foram
escolhidos os seguintes membros da comissão: Agenor Almeida Filho/Docentes (Coordenador),
Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães/ Técnico Administrativo, João da Paixão Soares/COLDIR e
José Álvaro Costa/Comunidade Externa; após composição da comissão o presidente informa que
logo após o almoço terá uma breve reunião com a equipe para dar os primeiros encaminhamentos.
Ainda na linha de comissões, mencionou que há uma proposta oriunda da PROEN para
sistematizar e colocar em processo de cronograma e de regras/normas o processo de Colação de
Grau, nível superior, por haver uma situação muito complexas com relação a agendas, por ser o
reitor quem dá o grau; tendo em vista que, temos hoje 16 Campi com vários cursos e uma escala
ao longo do ano de várias colações de grau e dificilmente a presença do reitor coincide com a
agenda, devido as demandas inerentes ao cargo, a solenidade acaba sempre sendo feita por
representação; propõe, portanto, que sejam nomeados dois conselheiros para, juntamente com a
presidência, fazer um refinamento do processo e ser posto em apreciação na reunião do CONSUP
de fevereiro. A comissão foi formada pelo presidente Roberto Brandão, Marinalda Pereira e Simone
Bandeira que farão as avaliações necessárias para apresentar na próxima reunião; lembra que já
há uma contribuição da PROEN, que será avaliada pela comissão, para que a colação de grau
possa ser agendada, havendo uma maior participação do Reitor. MINUTA DA POLÍTICA
INSTITUCIONAL DE EMPRESA JUNIOR: professor Roberto passou a palavra ao Pro Reitor
Fernando Lima que na oportunidade esclarece sobre que o documento foi elaborado a partir da
legislação da área e que por se tornar muito longo, devido as muitas facetas, foi dividido em
Ata da 34ª Reunião Ordinária do CONSUP, 12/12/2016.
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fascículos e o primeiro a ser apresentado é a de Empresa Junior e que hoje se limitará apenas a
ele. Fez a exposição da minuta, aclarou todos os pontos da política e dirimindo as dúvidas de
acordo com as perguntas surgidas; enfatizou a necessidade de o Instituto normatizar a implantação
e o funcionamento dessas empresas, visto que elas têm um papel importante no desenvolvimento
do empreendedorismo. Finaliza mencionando a criação de um pequeno filme chamado “Curta no
IFMA” para mostrar a criação, manutenção e validação de uma Empresa Junior. O presidente
coloca em apreciação e logo após em regime de votação, sendo aprovada considerando as
ressalvas feitas pelos conselheiros. NORMAS OPERACIONAIS DA POLÍTICA DE ESTÁGIO: o
Presidente passou a palavra para a Pró-Reitora Pró-Tempore, Ximena Bandeira, que no uso da
palavra informou que o Grupo de Trabalho, bem como todos os outros que dá origem as normas
de ensino da Instituição, é um GT multicampi, fez a explanação dos processos pelos quais o
documento passou até chegar a este conselho, enfatizando que o mesmo já fora apresentado na
reunião do Colégio de Dirigentes em Caxias e ressaltou que é uma norma muito esperada em todos
os Campi dada a necessidade e que inclusive um dos itens cobrados pelos avaliadores externos é
uma resolução que regulamente o estágio na Instituição; convidou o professor Rogerio Teles,
coordenador do GT, que tomando a palavra agradeceu a oportunidade de se fazer presente,
apresentou a equipe que compõe o Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº2310 de 28 de
maio de 2015, onde colaboraram 22 servidores entre técnicos administrativos e docentes,
dezesseis Campi e mais a PROEN; e na sequência, por se tratar de um documento muito longo,
fez uma breve síntese ressaltando que é um projeto de resolução que define as normas do estágio
supervisionado de nível técnico, médio e da graduação do Instituto, tirado da própria lei, como
funciona, quando deve ser implementado, da obrigatoriedade, a idade mínima, da duração e
desligamento, do acompanhamento, avaliação do supervisor e do orientador, atribuições das
partes envolvidas no estágio, Plano de Curso (nível médio) e o Projeto Pedagógico de Curso
(Graduação). Professor Roberto parabeniza a apresentação e coloca em apreciação e em regime
de votação, sendo aprovada observando as ressalvas sugeridas. REGIMENTO INTERNO: O
professor Cardoso, com a palavra, iniciou a apresentando a composição do Grupo de Trabalho que
tem trabalhado desde o início do processo e é composto por José Cardoso (Presidente), Carlos
Firmino, Silvana Pereira, Fabio Lustosa, Madalena Neves, em seguida apresentou as referências
legais para elaboração do Regimento, sendo a Portaria MEC 246/2016, a Nota Técnica MEC
57/2016 e a Portaria IFMA 6364/2016 e ainda as referências básicas que são o Regimento Geral
e o Estatuto do IFMA. Informou que os Campi estão divididos em Expansão e Pré-Existentes e
Campus Avançado; mostrou as correlações das CD e FG distribuídas por Campus; a seguir
apresentou como ficou a estrutura organizacional de cada Campus detalhadamente; após um
caloroso debate e por haver muita divergência entre os pontos de vista, professor Roberto no uso
da palavra, propõe aos conselheiros a flexibilidade para que as questões pontuais sejam tratados
posteriormente nas competências, fez uma breve historicidade lembrando que o trabalho já vem
sendo trabalhado desde 2014 e que se não fosse a portaria do MEC que reduziu o quantitativo de
funções o trabalho já estaria concluído; propõe, dessa maneira, que seja aprovado sendo
observadas as ressalvas e considerações feitas por todos os conselheiros e que o documento seja
encaminhado para que seja dada continuidade aos trabalhos; em regime de votação, foi aprovada
a proposta do presidente. Aproveitou o ensejo para informar que provavelmente teremos mais de
uma reunião extraordinária, devido ao grande volume de documentos que ainda tem para ser
apreciado por esse conselho. A conselheira Lea Cristina do SRTE, pede para que sua ausência
seja justificada devido a demanda de trabalho de última hora. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:
O Presidente aproveita para informar que foi eleito Presidente do CONIF, e que com isso a sua
Ata da 34ª Reunião Ordinária do CONSUP, 12/12/2016.
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permanência, em Brasília, se tornará um pouco maior devido a demanda do cargo assumido, tendo
em vista que o tempo é de muitas negociações e mudanças; não havendo mais nada a ser tratado,
o Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e convidou para um almoço de
encerramento das atividades anuais do Conselho, o conselheiro Renato Noleto pediu para deixar
uma palavra de apreço e agradecimento a esse conselho pelo aprendizado que recebeu até aqui,
e que por motivo de afastamento para capacitação ele estará se ausentando. E eu, Nadylayne
Rackel Diniz de Oliveira, Chefe da Secretaria dos Colegiados Superiores, em exercício, lavrei a
presente ata, que será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os presentes. São Luís - MA,
12 de dezembro de 2016.
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