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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
SECRETARIA DOS COLEGIADOS SUPERIORES – CONSUP
Ata da 37ª Reunião Ordinária em 26/06/2017.
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de 2017, das nove horas e quarenta minutos às treze
horas e quarenta minutos, no Auditório do Campus São Luís – Centro Histórico teve início à
Trigésima Sétima 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, Marinalda Pereira de Sousa, Simone
Azevedo Bandeira de Melo e Vilson de Almeida Sousa, todos Representantes Docentes,
titulares, e Rommel de Sousa Neves, representante Suplente 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,
titulares; Carlos Antonio Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, João da Paixão Soares,
José Cardoso de Souza Filho e José Valdir Damascena, Representantes do Colégio de
Dirigentes (COLDIR), titulares; José Álvaro Costa e João Batista Souza, representantes dos
Egressos; João Carlos Lima Martins, representantes da CUT; e Silvana Maria Ribeiro Pereira,
convidada representante do GT Regimento Geral; Dayse da Silva Rocha Araújo, convidada
representante da DAE; Maron Stanley Silva Oliveira Gomes, convidado representante do GT
FCC; Natilene Brito, convidada representante da PRPGI. 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 conselheiro: João Carlos Lima Martins,
representante Titular da Sociedade Civil / Central única dos Trabalhadores (CUT), para que o
mesmo possa ter voz e voto na reunião. 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 36ª Reunião Ordinária do CONSUP, a
qual foi aprovada sem ressalvas. INFORMES: o presidente do Conselho, Roberto Brandão, dentro
dos informes destaca duas alterações propostas pela presidência, sendo elas: 1ª a resolução
nº25/2014, que trata de Remoção, informa que há alguns ajustes que necessitam ser feitos, tais
como a nomenclatura: nos artigos onde consta o nome PROGEPE devem ser alterados para
DIGEPE, de acordo com a estrutura vigente; um outro ajuste é revogar as resoluções anteriores,
que não foram revogadas e que tratam da mesma matéria, sendo elas a nº24/2011 e a que
atualmente está em vigência a nº25/2014, criando assim uma nova a partir da decisão desse
conselho; uma outra alteração seria incluir, no artigo 3º, além dos Campi incluir também a
Reitoria, considerando que também há remoções para a mesma; outro ajuste a ser feito é quanto
ao artigo 1º parágrafo 2º onde se lê “aos servidores efetivamente removidos nos termos do
parágrafo 1º inciso 2 e 3 alínea C 1º ficará vedada nova remoção pelo prazo de três anos”
esclareceu ainda que, com relação a esse artigo e considerando a visita pelos Campi e às muitas
solicitações dos servidores justificando que, o servidor com menos de três anos não podem
participar do processo de remoção, de acordo com a resolução vigente, e muitas vagas ficam em
deserto, não são ocupadas, devido à grande quantidade de servidor em estágio probatório que a
instituição possui; com isso, automaticamente, são abertas as buscas pelo preenchimento dos
aprovados em concurso, onde há um preenchimento natural, o candidato acaba por aceitar a vaga,
mesmo não sendo o Campus desejado ele assume, o que ocasiona um grande descompasso de
privilégio dos externos e não da comunidade IFMA; após as colaborações dos conselheiros ficou
decidido pela plenária que, com a alteração da resolução o servidor em estágio probatório passa a
ter o direito de participar dos editais de remoção e se não houver nenhum candidato mais antigo ele
poderá ser contemplado com a vaga; foi decidido ainda que, não haverá mais a obrigatoriedade do
Ata da 37ª Reunião Ordinária do CONSUP, 26/06/2017.
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pedágio (tempo de espera para uma nova remoção) de três anos do servidor que se candidata a
uma remoção, só que em contrapartida zera a conta do servidor e assim será considerado um novo
tempo de serviço para ele a partir da última remoção; sendo posta em regime de votação, foi
aprovada considerando as ressalvas e sugestões feitas e ficou decidido que, será feita uma
redação que contemple as alterações a transição dos processos. A 2ª proposta é a resolução
nº121/2016 (Estrutura Organizacional da Reitoria), que foi aprovada em outubro do ano passado,
mas que necessita de um período de transição, da estrutura antiga para a nova estrutura,
considerando a Portaria MEC 246 e a perda de algumas funções administrativas e a necessidade de
adequação, considerando ainda que o MEC não recolheu na sua totalidade as funções e ficou um
período entre outubro 2016 até o presente momento, com algumas FGs e CDs validados e
pessoas assinando documentos; esclareceu que, na condição de presidente deste Conselho,
convidou a servidora Silvana Pereira, Coordenadora do GT Regime Geral, para fazer a defesa de
uma proposta de transição. Com a palavra, Silvana fez um breve histórico dos trabalhos e, em
seguida, explanou os pontos que necessitam de transição e destacando que não está se mexendo
na distribuição de CDs e FGs que já foram aprovadas por este Conselho, mas que foi trazido essa
matéria para que o CONSUP, de forma transitória, desse a sua anuência para que haja a vigência
parcial da Resolução 64 (que conserva toda a base de FG1 e FG2) e mais a vigência integral da
Resolução 121; e que, assim sendo, vão coexistir as duas resoluções até a finalização dos
trabalhos do grupo de trabalho do MEC que altera o modelo de dimensionamento posto pela
Portaria 246. Com a palavra o presidente reforçou as palavras da Silvana e colocou em apreciação a
validação parcial da Resolução nº64 e integral a Resolução nº121/2016 que sendo posto em regime
de votação foi aprovada por unanimidade. Em ato continuo, e ainda na linha dos informes, o
presidente apresentou a recomposição do GT que trata da CIS aqui neste conselho e que foi
iniciada em 2015; haja vista não ter sido concluído com a saída dos conselheiros administrativos que
compunham o GT (por motivo de termino do mandato) o conselho tomou os encaminhamentos e fez
a recomposição com os cinco conselheiros Técnicos Administrativos sendo eles: Liliane Regina
Santos Costa (presidente), Dorival dos Santos, Irenilde de Sousa Castro, Ivesmary Loureiro Ribeiro
Magalhães e Samia Costa da Silva e pede a aquiescência deste conselho para que esse GT dê
continuidade aos trabalhos contando com o apoio da Silvana que fez parte do antigo GT que estava
trabalhando e também do João Carlos Lima que muito pode contribuir para o melhor andamento
dos trabalhos; o GT foi homologado pelo conselho. INCLUSÃO DE UM ARTIGO NA RESOLUÇÃO
N°34/2015 e ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO
N° 64/2014: professor Roberto passou a palavra Dayse Rocha, Diretora de Assistência ao
Educando, que no uso da palavra explicou as alterações que deverão ser feitas nas resoluções
n°34/2015, que trata dos valores dos auxílios, e n°64/2014, que trata da política de assistência,
explanou as duas propostas de alteração na resolução que já regem a assistência ao educando;
explicou ainda que, com a alteração da Resolução nº34, passamos a incluir um parágrafo
estabelecendo que no âmbito do Programa de Incentivo à Cultura, Desporto e Lazer possam ser
cedidos auxílios ou bolsas para os estudantes que participam dessas atividades, e que foi estipulado
um valor de R$ 200,00 para as bolsas, para que não haja a diferença de valor entre os campi. Após
a apresentação da Diretora e as considerações e questionamento dos conselheiros, a propostas foi
posta em regime de votação, sendo aprovada. PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE FCC PARA OS
CAMPI: o Presidente passou a palavra para o professor Maron Oliveira, Diretor Geral do Campus
Bacabal e coordenador do Grupo de Trabalho (GT) da proposta de distribuição de FCC para os
Campi, o mesmo afirmou que foi utilizada a Portaria 246 do MEC como referência e explicou como
foi realizado o trabalho; enfatizou que essa distribuição foi feita em dois momentos: no primeiro foi
Ata da 37ª Reunião Ordinária do CONSUP, 26/06/2017.
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verificado a oferta de cursos de cada campus dos últimos cinco anos, já a segunda rodada de
distribuição foi feita baseada no número de alunos em uma forma de contemplar os campi novos.
Com a nova distribuição agora serão 109 funções distribuídas entre os campi. Após as
considerações, o presidente coloca a proposta em apreciação e em seguida regime de votação,
sendo aprovada sem ressalvas. REGULAMENTO GERAL DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
STRICTU SENSO: a Pro Reitora Natilene Brito, no uso da palavra, discorreu sobre o regulamento e
explicou que o mesmo servirá para normatizar a proposta de curso para cursos novos de pósgraduação do IFMA, enfatizou ainda que, hoje o IFMA possui três cursos de pós-graduação, mas
todos os anos é encaminhado pelo menos de três a quatro propostas de novos cursos e essas
novas propostas precisam se basear em um documento institucional; apresentou as mudanças que
foram feitas no documento acima citado; após as considerações foi posto em regime de votação,
sendo aprovado. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO: O Presidente apresentou os 2 (dois)
processos de alteração de Regime de Trabalho dos servidores, ressaltando que os processos
tramitaram por todos os setores responsáveis, inclusive na disponibilidade orçamentária e auditoria
interna, antes de chegar a Secretaria dos Colegiados: Cassandra Maria Pereira
Hossoe(nº23249.034447.2016-41) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva - DE; Raissa Martins
de Sousa Neves (nº23249.030519.2016-81) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva - DE. Após
apreciação, o Conselho Superior foi favorável a alteração do regime de trabalho de todos os
processos apresentados, devendo-se proceder a redação das resoluções. REGULAMENTO DO
PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DISCENTE DO CONSUP:
O Diretor Executivo, Agenor Almeida, informou que a regulamentação se baseou em um
documento que já existia, mas dando a ele uma nova formatação, explicou ainda que, agora ao invés
do fórum geral (recebendo todos os delegados eleitos pelos campi), será realizado 4 fóruns
regionais: fórum metropolitano, fórum central baixada, fórum cocais litoral leste e fórum sul
tocantino. Explicou ainda que, devido a quantidade de alunos a região metropolitana vai eleger dois
delegados e dois suplentes como representantes. Já as demais regiões/fóruns terão apenas um
membro titular e um membro suplente; ressaltou a importância de democratizar a escolha dos
representantes discentes no CONSUP e dessa forma, por menor que seja o campus no quantitativo de
alunos haverá essa representatividade no CONSUP. O documento completo regulamentando todas
essas questões deve ser publicado até o dia 28 de junho e a previsão é que os fóruns
aconteçam no final de agosto. 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, 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, 26 de junho de 2017.
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