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Renato Cadore
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Márcia Andréa Araújo Santos
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Rayanne Lopes dos Santos Silva
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Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, das nove horas e
vinte e oito minutos às dez horas e dez minutos, na Sala Virtual da TV IFMA, teve
início a Primeira Reunião Extraordinária do Conselho Superior do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA, sob a Presidência do Senhor
Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor. De acordo com as assinaturas lançadas no
livro próprio compareceram, além do Senhor Presidente, os Conselheiros: Carlos
Antônio Barbosa Firmino, João da Paixão Soares, José Cardoso de Souza
Filho e José Valdir Damascena Araújo, todos Representantes Titulares do
Colégio de Dirigentes; Creudecy Costa da Silva, Francisca Inalda Oliveira
Santos, Francisco de Assis Pereira Filho, Renato Cadore e Rogério de
Mesquita Teles, todos Representantes Titulares do Segmento Docente; e José
Lima Teles Junior, Juariedson Lobato Belo, Márcia Andrea Araújo Santos,
Rayanne Lopes dos Santos Silva, todos Representantes Titulares do Segmento
Técnico Administrativo e Luiz Antônio Figueiredo Filho, Representante Suplente
do mesmo segmento; João Carlos Lima Martins, Representante Titular da
Sociedade Civil; Alice Maria Pinto Pinheiro, Jheymisson Kayron Pereira
Almeida, Oglielson Pereira Silva e Raimunda Leida Feitosa de Sousa,
Representantes Titulares do Segmento Discentes. ABERTURA DA REUNIÃO após a
conﬁrmação de quórum suﬁciente o Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, declarou aberta a sessão dando boas-vindas a todos e a todas; em
seguida apresentou a nova Secretária dos Órgãos Órgãos Colegiados Superiores SECCOL, Tereza Cristina Sousa Monteiro, Técnica Administrativa, que por sua
vez desejou as boas-vindas a todas e a todos os conselheiros ali presentes,
informando que estava ali para contribuir nas reuniões do CONSUP, devolvendo a
palavra ao Presidente do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor,
que, dando sequência aos encaminhamentos, informou que o Conselheiro Antônio
José Veloso Júnior, representante Titular do segmento Técnico Administrativo,
estava em férias e que havia sido feita a Convocação para o seu Suplente,
Veterinário do Campus Caxias, Luiz Antônio Figueiredo Filho, e que a Secretária
da SECCOL havia encaminhado o Termo de Posse virtual para assinatura; informou,
também, que enviou e-mails aos servidores e discentes divulgando a presente
reunião e que todas as futuras reuniões, virtuais ou presenciais, serão transmitidas
vias canais TV IFMA e Youtube, acatando as solicitações feitas nas reuniões
anteriores, objetivando transparência e valorização do Conselho Superior - CONSUP;
em seguida passou a palavra para a Secretária da SECCOL que fez a leitura do
Termo de Posse do Conselheiro, Luiz Antônio Figueiredo Filho, representante
suplente do segmento Técnico Administrativo, que após a leitura devolveu a palavra
ao Presidente do Conselho, Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor; houve uma
correção observada pelo Presidente que o referido servidor é representante do
segmento Técnico administrativo (vale ressaltar que o Termo de Posse original
enviado via SUAP estava correto); dando continuidade, o Presidente do Conselho,
Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor, repassou a palavra ao conselheiro
suplente empossado; Luiz Antônio Figueiredo Filho que por sua vez deu as boasvindas, parabenizando os conselheiros presentes e falando da importância de todos
os segmentos e que está disposto a dar a sua contribuição, esperando trabalhar em
conjunto para colher bons frutos futuros; após a retomada da palavra, o Presidente
do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor, agradeceu o
Conselheiro Luiz Antônio, destacando a sua trajetória e trabalho desempenhados
pela nossa Instituição e a sua participação muito signiﬁcativa nessa reunião pelo
fato de ser a sua primeira experiência como Presidente deste Conselho Superior;
destacou a presença do Prof. Francisco Roberto Brandão Ferreira , ex-Reitor, o
qual presidiu o Conselho durante dois ciclos e que de agora em diante fará parte
como Conselheiro Vitalício, assim como o Prof. José Ferreira Costa e a Profa.
Valéria Maria Carvalho Martins , ex-Reitores, parabenizando-o pelo crescimento
da Instituição, onde presidiu matérias e pautas importantes da nossa Instituição que
foram implementadas; passou a palavra ao Prof. Roberto Brandão para que
ﬁzesse a sua fala; Com a palavra, o Prof Roberto Brandão, cumprimentou a todos
com um bom dia, cumprimentou também o Prof. Conselheiro Presidente e Reitor
Carlos César Teixeira Ferreira pela condução dos trabalhos do CONSUP,
cumprimentou, ainda, todos os Conselheiros da gestão anterior que continuam
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conduzindo o destino do IFMA e que se encontra agora na retaguarda dos exReitores para trocar ideias e dar encaminhamentos nas pautas inerentes de destino
do IFMA e que, mesmo sem direitos a votos, têm direitos a voz para dar os
encaminhamentos; ﬁnalizou desejando uma bela reunião; o Presidente do Conselho,
Prof; Carlos César Teixeira Ferreira, Reitor, retomando a palavra, agradeceu,
mencionando ter orgulho de ter feito parte da gestão do Prof Roberto Brandão,
ex-Reitor, como Pró-Reitor e que isto o qualiﬁcou para estar à frente do IFMA;
agradeceu imensamente pela oportunidade, parabenizando-o pela presença e pela
participação nesse momento especial; destacou que é um momento de reﬂexão
sobre o papel de conduzir os rumos da instituição sobre pautas que serão
debatidas, discutidas, muito necessárias, especialmente nesse momento de
diﬁculdades orçamentárias, de ﬁrmamento da identidade institucional e sobre
direitos dos servidores que a Instituição passa; fez um pequeno relato do momento
de transição como forma de justiﬁcar o atraso na reunião que deveria ter
acontecido alguns dias atrás e que poderia ter sido com mais conselheiros; fez um
breve relato da Eleição de Reitores ocorrida em 12 de agosto de 2020, no qual ﬁcou
aguardando homologação, nomeação e posse; que tomou posse no dia 11 de
novembro de 2020 e a publicação no DOU como Reitor do IFMA saiu no dia 12 de
novembro de 2020; informou que todos aguardaram ansiosamente os direitos
democráticos da eleição do IFMA serem respeitados, no qual ocorreu três meses
depois; mencionou que esperava um momento de posse presencial, mas houve
comunicação do MEC que toda a tratativa seria virtual, no qual ocorreu no dia 16 de
novembro de 2020 com a assinatura do Termo de Posse virtual pelo Ministro de
Educação, Prof Milton Ribeiro; acrescentou que a transmissão de posse de Reitor
ocorreu no dia 20 de novembro de 2020, no Teatro Viriato Corrêa, no Campus São
Luís Monte Castelo; no dia 23 de novembro abriu uma agenda no Ministério da
Educação onde a partir dali apresentou as demandas institucionais e agradecer o
respeito democrático, uma vez que estava iniciando o mandato; no dia 24 retornou
a São Luís e iniciou os ciclos de reuniões com as Pró-Reitorias; infelizmente não
conseguiu concluir esse ciclo de reuniões por motivo de ter sido acometido pela
covid-19, pois no dia 26 de novembro procurou o Hospital São Domingos, e para sua
surpresa, permaneceu internado por nove dias; parabenizou a Equipe da Reitoria, os
Pró-Reitores, a Rede de Diretores e a todos que indiretamente estiveram envolvidos
com a gestão pelo fato da Instituição não ter parado mesmo na ausência dele, pois
todos os encaminhamentos foram dados para a implementação desse primeiro
momento; parabenizou, também, todos os diretores, à PROAD pela condução da
distribuição orçamentária, ao Diretor Executivo, Prof. Roberto Brandão ; somente
após nove dias teve alta do Hospital São Domingos e conﬁdenciou que não voltar ao
trabalho seria pior que a própria covid-19, pois é acostumado a trabalhar e que
mesmo sem recomendação médica retornou ao trabalho em horários especiais para
gerenciar e despachar processos; a partir daí percebeu que não havia feito a
Reunião Ordinária do CONSUP que deveria ter sido encerrada no mês de dezembro;
informou que houve necessidade de homologar a alteração do Estatuto e da
Estrutura Organizacional da Reitoria; destacou que não foi infringida qualquer
normativo legal dessas alterações e foi respeitada a Portaria nº 246, em termos de
cargos e funções, e que houve sim a necessidade de melhorar os serviços
prestados na Reitoria nesse novo momento; que tem segurança jurídica de não ter
aumentado nenhuma CD ou FG; informou, também, que houve um
redimensionamento e alteração no Estatuto, especiﬁcamente no nome da PróReitoria de Ensino; não foi feita nenhuma criação de nenhuma nova Pró-Reitoria e
nenhuma alteração de nenhuma nova estrutura no âmbito do IFMA; as alterações
foram baseadas no Decreto nº 9.235 sem necessidade de ser remetido ao MEC pelo
fato do Conselho Superior ter o poder das homologações e deliberações;
infelizmente não teve tempo hábil de fazer a reunião para que se pudesse
apresentar antes de implementar a nova estrutura, pois precisava colocar a nova
equipe de gestão para atuar dentro da Instituição; ORDEM DO DIA: o Presidente do
Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor apresentou a pauta e
explicou que de acordo com o Art.47 do Estatuto do IFMA a alteração exigirá
quórum qualiﬁcado de 2/3 de integrantes do Conselho Superior, mediante
deliberação e seção convocada exclusivamente para tal ﬁm; percebe-se que foram
feitas duas convocações, uma convocação extraordinária para tratar, conforme o
Art 47 da Homologação da Resolução Ad Referendum nº 068 – Aprovação da
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Alteração do Estatuto do IFMA e, em ato contínuo, será feita a Reunião Ordinária
prevista no calendário para tratar da Homologação da Resolução Ad Referendum nº
069 - Alteração da Estrutura Organizacional da Reitoria do IFMA e também mais
duas pautas relacionadas à Coordenação do Curso de Doutorado em Química e a
terceira e última pauta da Criação da Cooperativa Escola de Nível Médio e Superior
Tecnológico em Gestão de Negócios do Campus Caxias; parabenizou os dois próreitores e desejou uma boa apresentação de forma que possam garantir apreciação
e deliberação das duas pautas; nesse momento, o Prof. Francisco de Assis
Pereira Filho fez uma interpelação sobre os 12 Anos dos Institutos Federais, de
que não viu registrado nenhuma notícia relacionada a essa data histórica; deixou
registrado que é importante a nossa Comunicação e o Marketing, sempre fazerem
um resgate dessas datas que não podem passar em branco, e que isso reforça a
nossa imagem institucional e garante e perpetua a nossa história; agradeceu; o
Presidente do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira , Reitor, retomou a
palavra e esclareceu que foi feita uma live do encerramento do exercício e que
houve uma fala sobre o aniversário de 12 anos e a ratiﬁcação do nosso
compromisso institucional, transmitida pela TV IFMA e Canal Youtube, e que
também foi publicado no Instagram; mencionou a mensagem do CONIF que fala
sobre a importância do papel da Rede para o desenvolvimento do Estado e do
nosso pais; disse também que ainda não teve a oportunidade de ver a página do
IFMA e que ainda há tempo de fazer, por ser um momento de comemorar, são 12
de anos de bons serviços prestados que ﬁcou evidenciado nesse momento de
pandemia da covid-19, não só no aspecto educacional, mas também no aspecto
social e humano; a alteração do Estatuto impacta diretamente na questão da
mudança da estrutura também, pois no dia 03 de novembro, o Reitor Pro Tempore,
Prof Roberto Brandão emitiu a Portaria nº 5.106 criando a Comissão de Transição
para que pudesse ser feita a transição da gestão no âmbito da Reitoria, que serviu
de referência também para os Campi para que a partir daí emitissem as suas
portarias para que se iniciassem as transições; durante o período pós eleição até a
transição fez questionamentos e conﬁdenciou que a sua vontade era criar um
modelo que pudesse a partir da linguagem do planejamento estratégico observar
resultados institucionais e fazer umas adequações necessárias em função de
serviços e da própria comunidade como a criação de uma Coordenadoria de Ensino
de assuntos estudantis, uma coordenadoria que pudesse auxiliar os trabalhos para
os bibliotecários, e isso impactava em notas de conceitos ruins na Avaliação dos
nossos cursos; criou-se a Coordenadoria de Redes de Bibliotecários, para tratar
questões das aquisições e sistemas gerencial, visando integrar as bibliotecas; um
modelo onde se conseguisse avançar em algumas funcionalidades; lembrou da
importância signiﬁcativa que foi o desmembramento da PROPLAD para PROAD e
PROPLADI durante a gestão do Prof Roberto Brandão e que a instituição cresceu a
partir desse olhar promissor da separação do planejamento da administração;
justiﬁcou que a alteração do Estatuto no nome da Pró-Reitoria de Ensino – PROEN,
era necessária por existir uma Ação Orçamentária especíﬁca para Assistência
Estudantil dentro da Rede (29.4), que veio da transformação em Institutos, e que
veio de uma ação especiﬁca que tratava da política estudantil, em termos
numéricos na média de 36 por cento do orçamento do IFMA, ou seja, que temos no
bolo orçamentário políticas voltadas para assuntos estudantis; percebeu-se que
dentro da PROEN, no organograma, temos uma Diretoria de Educação e a Diretoria
de Assuntos Estudantis; e que, dessa forma, houve vontade de fortalecer a
identidade dos assuntos estudantis dentro da PROEN; justiﬁcou também que a
alteração do nome da PROEN para Pró=Reitoria de Ensino em Assuntos
Estudantis - PRENAE objetiva potencializar as políticas estudantis e avançar em
matérias especiﬁcas por entender que a política estudantil é extremamente
necessária para garantir a permanência e êxitos dos nossos estudantes; Após
explanação, o Presidente, Prof Carlos Cesar Teixeira Ferreira, abriu a fala para os
conselheiros para as suas considerações; após as considerações, o Presidente
colocou a pauta em regime de votação, sendo aprovada por unanimidade.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO : O Presidente agradeceu a presença e a
participação de todos os conselheiros e relatores e, não havendo mais nada a ser
tratado, encerrou a reunião. E eu, Tereza Cristina Sousa Monteiro, Secretária dos
Órgãos Colegiados Superiores lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente,
por mim e por todos os presentes. São Luís - MA, 30 de dezembro de 2020.

(assinado eletronicamente)
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