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Ata da 54ª Reunião Ordinária em 18/05/2020.
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte, das nove horas e vinte e cinco minutos às
Catorze horas e Cinquenta minutos, no Auditório da Reitoria, teve início à Quinquagésima 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:
Carlos Antônio Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, José Cardoso de Souza Filho, todos
Representantes titulares do Colégio de Dirigentes, e José Werbeth Ferreira da Silva, representante
suplente do mesmo segmento; Jheymisson Kayron Pereira Almeida, Jidean da Silva Viana,
Oglielson Pereira Silva e Raimunda Leida Feitosa de Sousa, todos representantes titulares do
segmento Discente, e Alice Maria Pinto Pinheiro, representante suplente do mesmo segmento;
Agenor Almeida Filho, José Antônio Alves Cutrim Junior, Renato Dárcio Noleto Silva, Rommel
de Sousa Neves e Rosimiro Araújo do Nascimento, todos representantes titulares do segmento
Docente; Dorival dos Santos, Francisco Ferreira Moreno Filho, Irenilde de Sousa Castro e
Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães, todos representantes titulares do segmento Técnico
Administrativo; João Batista Souza e José Álvaro Costa, representantes dos Egressos; Álvaro da
Assunção Melo Veloso e João Carlos Lima Martins, representantes da Sociedade Civil .
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 Coordenadora dos Órgãos Colegiados Superiores para submeter a ata da reunião anterior
para apreciação. APRECIAÇÃO DA ATA: a Coordenadora submeteu as atas da 53ª Reunião Ordinária
do CONSUP, sendo a mesma aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. O conselheiro discente
Jidean Viana solicitou que fosse estudado e pautada a questão da admissão e alunos no IFMA, fosse
feito seleção por Campus, para uma melhor e mais ampla abertura de oportunidade. O presidente se
comprometeu a tratar esse assunto na próxima reunião do Conselho, que deverá acontecer em junho,
onde será convocada a Pró-Reitoria de Ensino para tratar desse assunto; destacou ainda que já existe
um Grupo de Trabalho pensando nesse assunto e elaborando planos. AD REFERENDUM: o presidente
fez as justificativas para a utilização das resoluções ad referendum nº026, 027 e 028/2020, destacando
a urgência das mesmas e ressaltou que ainda não havia previsão de data para reunião do Conselho.
O presidente colocou em apreciação as resoluções acima citadas, sendo as mesmas homologadas,
pelo Conselho Superior, por unanimidade, sem ressalvas. DEFLAGRAÇÃO ELEIÇÕES CONSUP: o
presidente explicou sobre a necessidade de se realizar as eleições, considerando que o mandato
desses 10 (dez) conselheiros, cinco docentes e cinco administrativos, vencerá no dia 20 de junho de
2020, e se não conseguirmos escolher os mesmos, a reunião de agosto ficará comprometida por falta
de quórum. Destacou que, já foi conversado com a equipe da DIGTI para trabalhar uma votação segura
e precisa, para que possamos ter as eleições acontecendo em junho e julho, para que em agosto
possamos dar posse aos eleitos. Abriu oportunidade para os conselheiros se manifestarem quanto a
eleição; professor Carlos Firmino, sugeriu que fosse unificada as eleições de Docentes, Discentes e
Técnicos Administrativos para evitar maiores transtornos. Dorival dos Santos, colocou que há alguns
conselheiros que Administrativos que foram reeleitos e não poderão concorrer, assim sendo, os
mesmos poderão fazer parte da comissão. O conselheiro Jheymisson Almeida, sugere que seja inserido
mais um discente na comissão. Após as considerações, a comissão foi formada por José Cardoso de
Souza Filho (Presidente), Dorival dos Santos, Jheymisson Kayron Pereira Almeida, João Carlos Lima
Martins e Renato Darcio Noleto Silva. Aproveitando o ensejo, destacou que na próxima reunião do
Conselho, precisaremos deflagrar o processo eleitoral para o novo Reitor do IFMA, informou que não
foi inserida nessa reunião, pois estamos aguardando a finalização da Medida Provisória nº914, que tem
Ata da 54ª Reunião Ordinária do CONSUP, 18/05/2020.
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o prazo de até 01/06/2020 para ser votada ou então a mesma caducada, após dessa data teremos a
regra definida para trabalhar as eleições de Reitor e Diretores Gerais de Campus; ressaltou que em
junho deflagraremos o processo eleitoral. Considerando o estado de pandemia, que não se sabe quanto
tempo ainda vai durar, esclareceu que poderemos ter um processo eleitoral de forma virtual, para que
possamos ter a oportunidade de escolher nossos gestores; se não deflagramos agora em junho,
corremos o risco de não termos um reitor eleito até 05 de setembro de 2020, que é o final desta gestão,
e não podemos afirmar que o eleito será nomeado pois dependemos da Casa Civil e do MEC, que são
os responsáveis pela nomeação; mas todas essas questões serão debatidas na nossa reunião de
junho, onde pretendemos fazer todos os esclarecimentos e montarmos nossa comissão eleitoral.
Agradeceu aos membros que comporão o Grupo de Trabalho para dar andamento nos trabalhos.
ADEQUAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DOS CAMPI: o presidente salientou que o Regimento
Interno dos Campi foi aprovado em dezembro de 2018, porém, considerando que foram extintas
algumas Funções Gratificadas (FG4, FG5 e FG6), foi necessário uma alteração nos Campi Codó,
Imperatriz, São Luís – Maracanã e São Luís – Monte Castelo, assim sendo, o Grupo de Trabalho,
trabalhou juntamente com os Diretores Gerais dos Campi citados acima, fizeram uma adequação na
estrutura interna, porém, precisamos alterar o então aprovado Regimento interno dos Campi; informou
ainda que o Pró-Reitor de Planejamento, Carlos Cesar, precisou alimentar o SIORG e para tanto, o
mesmo precisou desse documento atualizado. Passou a palavra para o presidente de Grupo de
Trabalho, José Cardoso, que apresentou as adequações feitas, destacando que os demais Campi não
sofreram alterações nas suas estruturas. Cardoso, apresentou o GT, e em seguida explicou que
reunidos com os Diretores dos Campi que sofreram adaptação, e juntos elaboraram o regimento
baseado na Portaria n246, e destacou quais foram as alterações feitas em cada Campus, quantas foram
as perdas por Campus e como fica no ponto de vista das competências, informando que, por opção,
todos foram transferidas para as chefias imediatas; ressaltou ainda que, o Grupo de Trabalho ainda
não teve tempo hábil para fazer essas adequações no documento para que saia a nova resolução.
Após a apresentação e as considerações feitas pelos conselheiros, a conselheira Irenilde de Sousa,
pede que seja devolvida ao Campus a estrutura, para um debate junto aos servidores, pois como não
possuímos um Conselho Diretor, não tivemos a oportunidade de debater e opinar sobre o assunto.
Professor Firmino explicou que as alterações foram apenas nas retidas das Funções, e que com a retira
das funções, automaticamente, o núcleo é extinto. Jidean Viana, endossa a fala da conselheira Irenilde
Castro, para que a comunidade tenha a oportunidade de dialogar e discutir a proposta. O presidente
esclareceu que hoje, a aprovação seria de uma nova resolução para adequar as estruturas dos Campi
citados, porém, não estamos sem direcionamento, pois a Resolução nº124/2018, continua válida; com
isso, propõe que seja suspensa essa pauta e devolvida aos Campi para adequações e incorporação
das competências, após as discussões nas bases, e, na reunião de agosto, aprovaremos o documento
na íntegra, ressaltando que todos devem passar pela aprovação do CONDIR (Conselho Diretor).
Cardoso acata a proposta da conselheira Irenilde Castro e endossada pelo presidente me devolver as
bases para que todos tenham a oportunidade de discutir e que no retorno tenha a chancela do CONDIR
para aprovação das alterações. O presidente deu o seguinte encaminhamento, que a documentação
será devolvida as bases, para aprimoramento e discussão, sem esquecer de passar pelo CONDIR de
cada Campus. Irenilde agradece a todos pela compreensão, e por ter acatado sua petição. José
Werbeth pede que se estabeleça um prazo mínimo para a devolução deste documento, para que sejam
feitas as devidas adequações, para que este conselho possa ter tempo hábil para votar. Professor
Firmino propõe que o documento seja devolvido para o GT até 20/07 para que o mesmo tenha tempo
suficiente de trabalhar as alterações no documento. O presidente reforça que será debatido essa
questão na reunião do COLDIR (Colégio de Dirigentes) na próxima quarta-feira (20/05), onde será
Ata da 54ª Reunião Ordinária do CONSUP, 18/05/2020.
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tratado assunto e estipulado um prazo. MINUTA DE REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL NO IFMA: com a palavra a Diretora Simone Santos, fez a
explanação das necessidades da regulamentação e discorreu sobre o documento, a fundamentação
legal, os agentes e suas competências, as equipes de trabalho bem como as suas atribuições; e passou
a palavra a professor Debora Ribamar Macedo Ribeiro, que explicou as competências das equipes
sistêmicas, os requisitos mínimos para compor a equipe, explicou ainda sobre as equipe locais e os
responsáveis pela seleção; considerando problemas técnicos no áudio da professora Debora Macedo,
Simone Santos deu continuidade à apresentação das equipes sistêmicas; sendo restabelecida a
conexão, professora Debora Macedo fez a explanação do restante do documento, e devolveu a palavra
a diretora Simone Santos que, reforçou que o documento já está em construção há mais de um ano, já
passou por consulta pública, a comunidade já fez suas contribuições as quais foram acatadas, também
passou pelo Colégio de Dirigentes no ano passado, onde também foram acatadas as contribuições
feitas pelos dirigentes, e por fim, passou também pela Procuradoria Jurídica, que fez solicitações de
melhorias que foram sintetizadas pelo CERTEC; finalizou apresentando as alterações destacadas pela
Procuradoria Jurídica e agradeceu a todos pela atenção. Após as considerações feitas pelos
conselheiros e as respostas elucidadas pelo CERTEC bem como o atendimento as solicitações, o
presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por
unanimidade, considerando as ressalvas sugeridas pelos conselheiros, prosseguindo para a redação
da resolução. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO: o presidente explicou que a alteração do
regime de trabalho da professora Thalisse Pavão foi concedido, primeiramente, por via judicial através
de uma liminar, porém , a mesma entrou com o pedido de alteração de regime de trabalho por vias
administrativas, o presidente ressaltou que, o processo tramitou por todos os setores responsáveis,
inclusive na disponibilidade orçamentária e auditoria interna, passando até mesmo pela Procuradoria
Jurídica, antes de chegar aos Órgãos Colegiados Superiores; o presidente colocou a proposta em
apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas,
prosseguindo para a redação da resolução. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O Presidente agradeceu
a presença e a participação de todos e, não havendo mais nada a ser tratado, encerrou a reunião. E
eu, Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira, Coordenadora dos Órgãos Colegiados Superiores, lavrei a
presente ata, que será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os presentes. São Luís - MA, 18
de maio de 2020.
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