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Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, das oito horas e quarenta e cinco
minutos às quatorze horas e trinta 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 Prof. 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, Jânio Fernandes e Silva, 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; Antônio José Veloso Junior, José Lima Teles Junior, Juariedson Lobato
Belo, Márcia Andrea Araújo Santos e Rayanne Lopes dos Santos Silva, todos Representantes
Titulares do Segmento Técnico Administrativo; Álvaro da Assunção Melo Veloso, João Carlos
Lima Martins, Representante Titular da Sociedade Civil; Luciane Ferreira Silva e Renato Antunes
Silva Pereira Representantes Suplentes 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 pela Secretária do CONSUP, Tereza Cristina Sousa Monteiro, o
Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, declarou aberta a sessão agradecendo a todos(as)
os(as) conselheiros(as) pela presença e manifestando satisfação em revê-los, mesmo em ambiente
virtual, com saúde; em seguida, perguntou à Secretária se todos os conselheiros tinham tido acesso à
Ata da 60ª Reunião Ordinária com seus respectivos processos que, por sua vez, respondeu que a
referida Ata havia sido encaminhada a todos os conselheiros via e-mail do CONSUP. Retomando a
palavra, o Presidente do CONSUP, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, perguntou aos conselheiros
(as) ali presentes se havia alguma consideração a fazer sobre a referida Ata. APRECIAÇÃO DA ATA
a palavra foi passada para a Secretária dos Órgãos Colegiados Superiores, Tereza Cristina Sousa
Monteiro, que cumprimentou a todos informando que a Ata da 60ª Reunião Ordinária realizada no dia
27 de abril de 2021 havia sido encaminhada juntamente com a Convocação e demais documentos; a
mesma foi posta em apreciação e, em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem
ressalvas. Dando seguimento, devolveu a palavra para o Presidente. ORDEM DO DIA: o Presidente
do Conselho Superior, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, apresentou as pautas justificando que a
convocação dessa reunião extraordinária se deu com o objetivo de atualizar as pautas que se
encontram acumuladas e por motivo da necessidade de aprovação das contas do IFMA que ocorreu
em reunião ordinária no mês de abril/2021; fez uma manifestação parabenizando os pedagogos pela
comemoração do seu dia, instituída pela Lei 13.083/2015 com o objetivo de reforçar a importância
desses profissionais no âmbito das instituições pra garantir os seus planejamentos de execução e
tarefas muito complexas na área da educação e sempre em busca de excelência; parabenizou a
Conselheira e também Pedagoga Márcia Andréa Araújo Santos que está à frente da
DETEC/PRENAE e vem desempenhando com maestria o seu trabalho; informou que na semana
anterior foi instituído o Comitê de assessoramento de pedagogos e técnicos em assuntos
educacionais dentro do Instituto e que foi acolhido pelos profissionais que se sentiram inseridos
nesse processo; ratificou o compromisso com todos os profissionais dentro da Instituição para a
garantia das suas participações na gestão e sente-se feliz em dar espaço a eles; passou a palavra à
Conselheira Márcia Andréa que por sua vez agradeceu e disse ser um dia muito especial e percebe
que desde 2015 há uma preocupação da gestão em dar espaço aos pedagogos que é essencial
dentro da Instituição, assim como a todas as outras profissões; disse que tudo que o pedagogo quer
é ter espaço para fazer o seu trabalho e uma aproximação com os professores e seus alunos e assim
dentro da sua área de trabalho otimizar as atividades voltadas para o ensino; disse também que se
sente feliz por esse espaço estar crescendo dentro do IFMA e que esses profissionais sentem-se
acolhidos; parabenizou a todos(as) e agradeceu. O Conselheiro Francisco de Assis Pereira Filho,
agora com a palavra, cumprimentou a todos (as) e apresentou as seguintes
considerações/proposições: 1. A importância das Câmaras Especializadas para a otimização dos
trabalhos e como está o seu status, questionando se o GT está com dificuldades e onde se pode
ajudar; 2. Atualização da página do CONSUP, sugeriu que se tem que trabalhar na construção do
Calendário das reuniões Ordinárias para poderem se planejar e se programar, e, se necessário,
convocar suplentes com antecedência; 3. Apresentações do CONSUP, institucionalizando e
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padronizando, de acordo com o modelo fornecido pelo Makfferismar Rego dos Santos, Assessor da
ASCOM, pois reforça o planeamento e identidade visual do IFMA; 4. O Presidente comentasse sobre
a visita do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os resultados da reunião. O Presidente, agora
com a palavra, desculpou-se e informou que ao final das pautas responderia a todos os
questionamentos feitos pelo referido Conselheiro, considerando que nesse momento houve
problemas tecnológicos e falha na internet da Reitoria e não pode ouvi-lo adequadamente. 1.
APRECIAÇÃO DOS RELATÓRIOS E RENOVAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES DE
APOIO AO IFMA: FUNDAÇÃO JOSUÉ MONTELLO E FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA (FUNETEC) ainda com a palavra, o Presidente, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, iniciou a pauta informando que as duas fundações apresentaram
seus relatórios de atividades desenvolvidos no ano de 2019/2020 prestando serviços ao Instituto e
estão com seus prazos de validade vencidos, como também da necessidade de se fazer as suas
renovações para continuidade nos seus apoios; informou também que se aprovadas pelo CONSUP
elas serão encaminhadas ao Grupo de Apoio Técnico – GAT do Ministério da Educação – MEC em
parceria ao Ministério da Ciência e Tecnologia para autorizar; passou a palavra ao Prof. Carlos
Alexandre Araujo, Pró-Reitor da PROEXT, para apresentar os relatórios. O Prof. Carlos Alexandre,
agora com a palavra, cumprimentou a todos(as) confirmando as palavras do Presidente do CONSUP
de que tanto o Ministério da Educação MEC como o Ministério da Ciência e Tecnologia são
responsáveis por fornecer autorizações de apoio a essas fundações que trabalham com todas as
instituições de ensino superior e técnicos na Rede Federal; informou que desde a extinção da antiga
fundação do Modelo CEFET essas outras fundações vêm apoiando o IFMA desde o ano de 2017 em
pesquisas, transferências de tecnologias e aplicações de provas de proficiência através da DARINT,
oferta de cursos, apoio este fundamental, pois se consegue estabelecer uma melhor relação com o
setor produtivo e ter uma maior celeridade na execução dos recursos financeiros; informou também
que se precisa potencializar o número de projetos apoiados pelas duas fundações e se estabelecer
uma relação diferente com elas construindo um portfólio de serviços do IFMA, como também de que
forma captar recursos e oferecer demandas à sociedade; apresentou o seguinte: Relatório de
Atividades 2019 Fundação Josué Montello/Quadro Demonstrativo/Publicação Portarias DOU/Relatório
de Gestão 2020 Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba FUNETEC; agradeceu. O
Presidente, agora com a palavra, complementou que o desejo do Instituto é ter a sua fundação de
apoio o mais breve possível, mas ao mesmo tempo não quer fechar portas com quem quer tratar e se
relacionar com o IFMA e que terá uma reunião com as referidas fundações para colocar os problemas
e as dificuldades que elas tem em atender os pequenos projetos que também são importantes para a
Instituição; agradeceu e abriu inscrições, e, após considerações, esclarecimentos de dúvidas,
sugestões, colocou em regime de votação, sendo aprovada por mais um (1) ciclo de um (1) ano, por
unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para redação das resoluções e encerrando a pauta. 2.
CRIAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR – CAMPUS BACABAL O Presidente, ainda com a palavra,
passou para o segundo item da pauta que é extremamente necessária e que vai potencializar o
Instituto dando oportunidades aos estudantes e profissionais; convidou novamente o Prof. Carlos
Alexandre Amaral, que iniciou informando que as referidas empresas atenderam todos os requisitos
da Resolução nº 123/16 em seu Fascículo I; parabenizou o Prof. Fernando de Carvalho Lima e sua
equipe que conduziram a elaboração dos três fascículos: 1º. Regulamenta as empresas juniores; 2º.
Regulamenta as cooperativas-escolas e o 3º que regulamenta as Incubadoras no âmbito do IFMA;
entende que essas empresas são instrumentos de ensino porque o aluno vai praticar todo o
conhecimento adquirido nos ursos de graduação; finalizou lembrando que são empresas do curso de
graduação em licenciatura, bacharelado e de tecnologias e que não se pode envolver alunos dos
cursos técnicos; colocou a apresentação em tela: Resumo/Justificativa/Objetivos/Resultados
Esperados; agradeceu e passou a palavra ao Presidente que colocou em apreciação a proposta, e
após questionamentos com esclarecimentos de dúvidas, sugestões de ajustes, foi posta em regime
de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas; prosseguindo para redação da
resolução e encerrando a pauta;. 3. CRIAÇÃO DA EMPRESA JÚNIOR 99 CONSULTORIA
EMPRESARIAL – CAMPUS BARRA DO CORDA O Presidente, ainda com a palavra, convidou o
P r o f . Carlos Alexandre, para dar continuidade que colocou a apresentação em tela:
Resumo/Justificativa/Objetivos/Resultados Esperados; agradeceu e passou a palavra ao Presidente
que colocou em apreciação a proposta, e após questionamentos com esclarecimentos de dúvidas,
sugestões de ajustes, foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem
ressalvas; prosseguindo para redação da resolução e encerrando a pauta;. 4. POLÍTICAS DE
PROGRAMAS DE PROJETOS DE ENSINO O presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira,
ainda com a palavra, convidou o Prof. Maron Stanley, Pró-Reitor da PRENAE, que após
cumprimentar a todos(as), parabenizou todos os pedagogos do Instituto colocando em tela a seguinte
apresentação: Plano Integrado de Ações Estratégicas da PRENAE; Ação Nº 4 – Criação de Políticas
de Programas e Projetos de Ensino; Princípios; Programas; Projeto de Ensino; Organização e
Fomento; apresentou a Minuta do Projeto de Resolução ao Conselho Superior do IFMA com seus
respectivos capítulos; finalizou se colocando à disposição dos conselheiros(as); agradeceu. O
Presidente, agora com a palavra, abriu inscrições em três (3) blocos; e, após considerações,
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apontamentos, esclarecimentos de dúvidas, sugestões, colocou em regime de votação, sendo
aprovada por unanimidade, dando os seguintes encaminhamentos: os pró-reitores se reunirem para
ajuste dos apontamentos sugeridos na reunião e, em seguida, prosseguir para redação da resolução,
encerrando a pauta. 5. REGULAMENTAÇÃO DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS DO CONSUP NO
IFMA (RECOMPOSIÇÃO DO GT PARATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONSUP) O
presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, ainda com a palavra, iniciou a pauta informando
que na reunião anterior foi instituído um Grupo de Trabalho GT para Regulamentação das Câmaras
Especializadas do CONSUP, havendo alteração do prazo de conclusão dos trabalhos para cem dias;
informou, também, das discussões e questionamentos realizados pelo GT e para apresentação
desses questionamentos convidou a Prof.ª Creudecy Costa da Silva, Presidente do GT. A Prof.ª
Creudecy Silva, agora com a palavra, informou do encaminhamento de um ofício pelo GT ao
Presidente do CONSUP para que tomasse as providências cabíveis, considerando que o conselheiro
membro representante do segmento discente, Jidean da Silva Viana, havia trancado o curso e não
poderia mais participar como membro do referido GT; com relação aos trabalhos não trouxe nada
estruturado, mas foi feito alguns levantamentos importantes para serem discutidos, dentre eles:
levantamento interno dos regulamentos dos institutos federais no Brasil para subsidiar o trabalho e se
ter uma noção de como estruturar esse trabalho; elaboração de uma pré-minuta da regulamentação
das câmaras especializadas pelo GT e uma das questões principais levantada pelo grupo tratou-se
do Regimento Interno do CONSUP do IFMA, referente a essas câmaras especializadas que consta
num total de três, lembrando que o Regimento Interno do IFMA sofreu alterações, onde foram
pontuados que se precisa ter um alinhamento direto com essa nova estrutura organizacional do
IFMA, para que ela possa funcionar e cumprir com o seu papel, pois há um interesse de não só criar
as câmaras e sim que elas funcionem a contento; passou a palavra ao Prof. José Cardoso de Souza
Filho, Membro, que acrescentou que no momento dos trabalhos desenvolvidos esbarraram nessa
estrutura prevista no Regimento Geral de apenas 3 câmaras e ao analisarem o número de membros
e as funcionalidades pensaram que deveriam trazer ao Conselho se não seria melhor distribuir melhor
essas câmaras, mas pra isso teria que alterar o Art.32 do Regimento Interno; que decidiram trazer ao
Conselho no sentido de fazer uma apreciação se irão alterar em benefício de uma melhor
funcionalidade e distribuição dessas câmeras ou se irão prosseguir o trabalho com as três câmaras,
pois identificaram no debate que estas estão muito desatualizadas de acordo com as demandas
gerais do IFMA; passou a palavra ao Prof. João Carlos Lima Martins, que demonstrou preocupação
sobre o modelo de divisão de câmaras de que os temas estudantis não estariam albergados em
nenhuma das propostas, uma responsabilidade imensa em que se está propondo a elaboração de um
documento muito importante para o IFMA e, nesse momento, tem esses nós críticos pra desatar;
disse também que são situações como essas que nas primeiras reuniões sentiram a necessidade de
expor ao Conselho para através do debate se ter uma direção de condução desse processo e a
recomposição do GT da representação estudantil; passou a palavra ao Prof. José Lima Teles Júnior,
Membro, que cumprimentou a todo(as) reforçou a fala da Presidente e demais membros do GT
visualizaram que para maior produtividade do trabalho dessas câmaras foi discutido essa proposta
para serem apreciados com os demais membros do CONSUP. Dando continuidade, o Presidente,
agora com a palavra, informou que verificou junto ao Campus Imperatriz onde o representante dos
discentes Jidean da Silva Viana, Membro do GT, está matriculado e sobre sua situação acadêmica e
que o Campus informou que a matrícula do referido estudante continua ativa e não foi trancada e
estão provocando o Campus para ver como vai ficar a situação do referido estudante para depois
tomar a decisão sobre a sua participação no CONSUP; abriu inscrições para debates dos demais
conselheiros com duas proposições: 1. Manter as câmaras especializadas conforme estabelecido no
Regimento Interno; manter o GT; 2. Revisar todo o Regimento Interno do CONSUP e incluir a
regulamentação das câmaras especializadas de acordo com o estudo do GT; colocou em apreciação
a proposições, e após questionamentos com esclarecimentos de dúvidas, foi posta em regime de
votação, sendo aprovada a proposição 2, por unanimidade, sem ressalvas, e criando um novo GT
para Atualização do Regimento Interno do CONSUP que ficou assim composto: 1. Creudecy Costa
da Silva (Presidente); Membros: 2. Alice Maria Pinto Pinheiro; 3. Antônio José Veloso Júnior; 4.
Carlos Antônio Barbosa Firmino; 5. Francisco de Assis Pereira Filho; 6. João Carlos Lima
Martins; 7. José Cardoso da Silva Filho; 8. José Lima Teles Junior; 9. Renato Cadore e 10.
Rogério de Mesquita Teles; prosseguindo para redação e emissão da portaria com prazo de 60
(sessenta) dias para finalização. INFORMES: O Presidente, ainda com a palavra, passou para o
Conselheiro Francisco, que agora com a palavra, agradeceu pela deferência dizendo estar muito
feliz pela composição do grupo, pela reunião muito produtiva e focada pela condução, colocou os
seguintes pontos: 1. A página do CONSUP, não como crítica, mas como um trabalho de todos em
atualizar o Calendário que está em 2015, com composição das Reuniões Ordinárias objetivando
planejamento nas participações dos conselheiros nas reuniões, como também Atas, eleições e
regimento que se irá trabalhar; 2. Marcas do IFMA, ficou feliz com as apresentações do Prof. Carlos
Alexandre Amaral e Prof. Maron Stanley que já agregaram o slide atualizado com a marca do
IFMA; fez a proposta que as apresentações já sejam precedidas a missão, a visão e os valores da
Instituição, pois reforça o sedimento do planejamento estratégico do IFMA; 3. Visita do Ministro da
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Educação, Excelentíssimo Senhor Milton Ribeiro nos Campus Santa Inês e Rosário, no qual
acompanhou no site e ficou muito feliz; agradeceu. O Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, retomou a palavra e fez os seguintes esclarecimentos: 1. A agenda do Ministro
Excelentíssimo Senhor Milton Ribeiro era do Ministério da Educação com todo seu aparato, onde o
principal foco era a ida do mesmo ao Município de Centro Novo, pra atendimento do MEC a prefeitos
da região; que foi surpreendido com uma convocação do MEC solicitando apoio do IFMA na questão
da logística e assim viu a possibilidade dele visitar alguma unidade do IFMA e que de forma solicita
colocou à disposição todo o aparato do IFMA de veículos, motoristas para acompanhá-lo e que de
fato nem foi utilizado; que dada a proximidade do Município Centro Novo ao Campus Santa Inês e a
construção da obra do bloco de duplicação estar praticamente pronta uniu o útil ao agradável
convidando o Ministro Milton Ribeiro para que pudesse conhecer a obra do referido Campus e ali
colocar pedidos in loco da necessidade que se tenha o aparato orçamentário para consolidar aquele
projeto, como equipamentos, mobiliários, ar-condicionado, acervo, de forma que consiga fazer a
entrega daquela unidade que será de grande valia pra aquela região; que a referida visita não foi
anunciada para não ter aglomeração e alguns prefeitos souberam e foram ao seu encontro; que
devido um espaço na agenda para a manhã de domingo do outro dia, aproveitou para apresentar ao
Ministro a outra obra do Campus Rosário que está praticamente pronta em fase de entrega, onde foi
estendido o convite ao Presidente da FIEMA; complementou que o IFMA irá participar de uma nova
reunião do CDI prevista para o dia 26 de maio no Centro Espacial de Alcântara, novamente com a
presença do Ministro da Educação, Milton Ribeiro, presidida pelo Ministro de Ciência e Tecnologia,
Marcos Pontes, com participação dos Ministros da Agricultura e do Turismo, Presidente do FNDE, da
Empresa RC, de técnicos do governo estadual e do FNDE e aproveitarão para visitar uma das
unidades IFMA Campus Alcântara e que na oportunidade irão inaugurar a Fábrica de Inovações;
informou que tiveram uma reunião com a Empresa Topázio no sentido de retomar as manutenções
das obras nos Campus de Porto Franco, Carolina e Vitorino Freire; finalizou destacando a
importância do IFMA nas reuniões ministeriais, independente de posições ideológicas, tendo o IFMA
como uma referência e apresentando sempre a Instituição com posições firmes da necessidade de
investimentos pra garantia de sua consolidação. Continuando, foi feito um encaminhamento para que
as proposições 1 sejam realizadas pela Secretária da SECCOL e a proposição 2 foram elaboradas
pela ASCOM e já estão sendo utilizadas e são belíssimas, como também que os envios dos
documentos e anexos da Convocação sejam feitos em word e pdf; passou a palavra à Conselheira
Márcia Andréa para fazer uma colocação antes de finalizar a reunião e esta, agora com a palavra,
mencionou a Resolução 67/2019 que regula a carga horária docente em pesquisa, ensino e gestão;
informou que novembro de 2020 o MEC instituiu uma nova portaria nº 983 que traz nova redação a
essas regras e há a necessidade de fazer uma reformulação na mencionada resolução e na qual
trouxe um prazo que termina em 1ºde junho e a partir daí tem que se ter um novo regulamento
interno com as diretrizes e os detalhes; que tem recebido questionamentos de servidores e dos
diretores de desenvolvimento educacional que são responsáveis por validar esses planos de trabalho
dos chefes de departamentos se vai haver modificação ou não, inclusive com questionamentos do
texto da Resolução 67/2019 contraditórios na escrita; agradeceu. O Presidente retomou a palavra e
falou que a colocação da conselheira era de suma importância uma vez que as portarias nesse
sentido que estabelece a dinâmica das atividades docentes devem seguir a regulamentação como
parâmetro do que vem do MEC; informou, também, que vem acompanhando as reuniões do CONIF
que se posicionou contrário à atual Portaria nº 983/2020 em alguns pontos, com provável revisão
pela SETEC; que saiu uma deliberação do Secretário prorrogando o limite da implantação de
junho/2021 para janeiro/2022, sendo assim, não vai se ferir esse prazo, mas essa discussão será
estabelecida de dentro do Instituto, primeiramente para a REDE, em seguida para o COLDIR e
depois criar o GT no âmbito do CONSUP pra alterar a Resolução 67/2019 depois dessas discussões
preliminares que se fará com a gestão. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O Presidente, Prof. Carlos
Cesar Teixeira Ferreira, 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 Conselhos Superiores lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente, por
mim e por todos os presentes. São Luís – MA, 20 de maio de 2021.
(assinado eletronicamente)

Instituto Federal do Maranhão - IFMA
Endereço: Avenida Colares Moreira nº 477 Bairro Renascença II, São Luis - MA, Renascença, SAO LUIS / MA, CEP 65.075-441
Fone: (98) 98421-1007 - Site: www.ifma.edu.br

