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Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, das oito horas e
cinquenta minutos às quatorze horas e vinte minutos, na Sala Virtual da TV IFMA, teve
início a Quinquagésima Nona Reunião Ordinária 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, João da Paixão Soares, José Cardoso de Souza
Filho e José Valdir Damascena Araújo, todos Representantes do Colégio de Dirigentes
Titulares; 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 Antonio 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
e Luciane Ferreira Silva, Representantes Titulares da Sociedade Civil; Alice Maria
Pinto Pinheiro, Jidean da Silva Viana, 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
apresentando os convidados da mesa: a Secretária do CONSUP, o Dr Alcides de Sousa
Coelho Junior, Procurador Federal do IFMA, agradecendo a sua disponibilidade em
acompanhar, a Assessora de Comunicação substituta, Roberta Mouzanna, por motivo
do titular Makfferismar estar em usufruto de férias, a Profa. Valeria Maria Carvalho
Martins, Assessora do Gabinete da Reitoria, e, por fim, o Prof. Roberto Brandão, exReitor; em seguida, perguntou à Secretária se todos os conselheiros tinham tido acesso
à Ata da 58ª 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 se havia alguma consideração a fazer sobre a referida Ata;
APRECIAÇÃO DA ATA o conselheiro Prof. Renato Cadore, Representante Titular do
Segmento Docente, fez uma consideração sobre a 58ª Ata no que concerne à criação do
Grupo de Trabalho sobre as Câmaras do CONSUP; GT DE INSTALAÇÃO DOS
FÓRUNS PARA ELABORAR MINUTA DE REGULAMENTO QUE DISCIPLINARÁ AS
CÃMARAS ESPECIALIZADAS DO CONSUP após algumas considerações, o
Presidente do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, retomou a palavra e fez
uma fala sobre a dinâmica diferenciada com relação ao número de reuniões,
considerando que são muitos processos que chegam ao CONSUP; informou que no mês
de março terá uma reunião extraordinária específica para tratar do PAINT e do Relatório
da Auditoria Interna - RAINT, assim como o relato integrado das contas do IFMA; após
algumas considerações e manifestações todos concordaram, por unanimidade, com a
aprovação da 58ª Ata da Reunião Ordinária, como também com as indicações para
compor o Grupo de Trabalho com apontamentos para colocação em pauta na próxima
reunião uma votação sobre a proposta de serem realizadas reuniões mensais do
CONSUP, sendo assim composto: Creudecy Costa da Silva, Representante Titular do
Segmento Docente e Presidente do GT, João Carlos Lima Martins, Representante
Titular da Sociedade Civil, Jose Cardoso de Souza Filho, Representante Titular dos
Dirigentes, José Lima Teles Júnior, Representante Titular do Segmento Técnico
Administrativo e Jidean da Silva Viana, Representante Titular do Segmento Discentes;
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continuando, passou a palavra para a Secretária do CONSUP, Tereza Cristina Sousa
Monteiro, perguntando se a Ata da 1ª Reunião Extraordinária havia sido encaminhada
aos conselheiros; esta respondeu que a referida Ata também havia sido enviada via email anexa à Convocação; o Presidente retomou a palavra perguntando se algum
conselheiro discordava da Ata; não havendo discordâncias, todos aprovaram por
unanimidade; ORDEM DO DIA: o Presidente do Conselho, Prof. Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, apresentou a pauta se reportando à 55ª Reunião Ordinária sobre a deflagração
da eleição realizada para Reitor e diretores gerais que foi um sucesso, fazendo um breve
relato sobre a prioridade de realizar a escolha de um novo Diretor Geral para o Campus
Bacabal por motivo de renúncia do Profº Maron Stanley Gomes pelo fato de ter sido
convidado para Pró-Reitor da Pró-Reitoria de Ensino e Assuntos Estudantis - PRENAE;
informou que a Prof.ª Isa Rosete Mendes Araújo foi convidada para assumir a Diretoria
Pró-Tempore do Campus Bacabal e da necessidade de se instituir uma Comissão
Disciplinadora e Coordenadora para disciplinar e coordenar a eleição dos Membros

que comporão a Comissão Eleitoral para o processo de escolha de Diretor Geral
do referido Campus; mencionou, também, a necessidade de eleição nos Campi
Araioses e Itapecuru quando os mesmos completarem 5 anos de funcionamento para
também deflagrar o processo eleitoral nos referidos Campus, lembrando que o Campus
Presidente Dutra será o último Campus a enfrentar esse processo eleitoral; 1.
DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA DIRETOR GERAL DO IFMA
CAMPUS BACABAL ainda com a palavra, o presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, convidou o Dr. Alcides de Sousa Coelho Junior, Procurador Federal do IFMA,
para que o mesmo falasse sobre o amparo legal e questões jurídicas sobre o processo
de eleição no Campus Bacabal, de como ele será, com discussões pelos conselheiros e
escolha do GT para instalação da referida comissão disciplinadora; agora, com a
palavra, o Dr Alcides de Sousa Coelho Junior, Procurador Federal do IFMA,
cumprimentou a todos(as) fazendo uma rápida colocação sobre questões relevantes e
posteriormente para esclarecimentos de dúvidas; disse que o processo eleitoral dentro
do IFMA de um diretor geral de um único Campus é uma novidade e que por isso a
Instituição enfrentará questões que precisam ser discutidas, esclarecidas, sobre essa
nova dinâmica nova que requer um pouco mais de atenção, como também se haverá
necessidade de se criar uma Comissão Central já que será de um único Campus;
mencionou o Decreto que regulamenta as eleições que prevê a instalação de duas
comissões, uma central e uma local; colocou que a dinâmica dessa eleição será
semelhante às das eleições gerais, pois a Comissão Central que irá dirigir os trabalhos
além do caráter diretivo funcionará como segunda instancia recursal de acordo com a
Lei; esclareceu que essa Comissão Local será a executora e a Comissão Central
desenvolverá as competências inerentes a ela e principalmente a de instancia recursal;
esclareceu ainda que dentro da Lei se fará uma pequena adaptação no que diz respeito
a escolha dos suplentes da Comissão Local, pois geralmente tem-se o costume de
eleger 1 (um) suplente para cada membro, 3 (três) segmentos e 3 (três) integrantes para
esses segmentos com 3 (três) suplentes para cada segmento representado na
Comissão; esclareceu, também, que como o Decreto não estabeleceu de forma objetiva
a quantidade desses suplentes, recomenda que a Comissão Disciplinadora possibilite a
eleição de 1 (um) suplente a mais justamente porque teremos para cada comissão local
3 (três) suplentes efetivos para cada segmento considerando a migração dessa
Comissão Local para a Comissão Central e, com isso, ficar 1 (um) suplente a mais caso
haja necessidade; orientou que quando a Comissão Disciplinadora for tratar do assunto
pode fazer uma consulta formal à PROJUR com resposta via Parecer; informou que por
ser um único Campus a eleição terá uma velocidade maior e que a experiência ao uso
do sistema remoto Helios nas eleições passadas foi altamente exitoso; a seu ver as
ocorrências foram normais, tiveram algumas ações judiciais que não prosperaram, os
pareceres judiciais foram entendidos; com relação a Procuradoria estão convictos e
seguros que a votação remota foi um sucesso e será um sucesso caso seja repetido na
eleição para o Campus Bacabal; finalizou agradecendo e se colocou à disposição para
os debates e responder aos questionamentos exigidos; o Presidente, Prof. Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, retomou a palavra informando que alguns conselheiros estavam
inscritos, definindo a inscrição pelo chat e os questionamentos em blocos; o conselheiro
P r o f . Carlos Antônio Barbosa Firmino, agora com a palavra, manifestou sua
preocupação com relação ao número de participantes, que terão dificuldades de formar
essas comissões nesse momento de pandemia e perguntou se caso não aparecesse
candidatos suficientes para a eleição qual seria a sugestão do Procurador; o conselheiro
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Prof. Francisco de Assis Pereira Filho, questionou a possibilidade de se fazer uma
eleição só, considerando uma melhor otimização dos trabalhos, solicitando
esclarecimentos; o conselheiro João Carlos Lima Martins, fez uma colocação de uma
questão que o incomoda fazendo um histórico sintético e rápido de que o Instituto
amadureceu bastante nesse processo democrático e que todos participam de forma
direta ou indireta nesse crescimento; elogiou a lisura e a forma exitosa do processo
eleitoral anterior colocada pelo Procurador; sente-se feliz com a presença do Conselho
nesse processo que fez todos os encaminhamentos necessários, mas preocupa-se da
possibilidade de se aproximar a eleição do Campus Bacabal com as dos outros dois
Campi, Araioses e Itapecuru; fez uma reflexão pedindo aos outros conselheiros que
fizessem também, considerando que a comunidade do Campus Bacabal anseia para que
o processo eleitoral aconteça de forma rápida; o presidente, Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, agora com a palavra, repassa para o Dr. Alcides de Sousa Coelho Junior
responder aos questionamentos apontados; respondeu que a Lei e o Decreto que
regulamentam o IFMA não traz soluções e impõe um quantitativo pelas Comissões e que
a opção seria de recompor a Comissão de alguma outra forma; informou que esse
debate poderá acontecer na Comissão que será criada; informou ainda, que irá primar
para que as Comissões tenham a integralidade de seus componentes; sugeriu duas
soluções: 1ª – eventualmente convocar ou convidar servidores de outros membros ou
de outros campus para compor; 2ª – funcionar sem o número máximo da ocupação
máxima da comissões; na 2ª solução terá que se ter cuidado por causa da
representatividade dos segmentos e quórum suficiente para as deliberações que as
comissões deverão ter; tem que se criar solução a partir do que a Comissão
Disciplinadora tem como adequada; finalizou dizendo que é uma dinâmica nova de um
campus com poucos servidores e que encontrará soluções nos debates junto à
Comissão Disciplinadora; com relação ao 2º questionamento, o Dr Alcides de Sousa
Coelho Junior respondeu, considerando que os Campi Araioses e Itapecuru
completarão sua maioridade de 5 (cinco) anos só em maio de 2021 e a eleição só
poderá acontecer 90 (noventa) dias depois de maio, neste caso em julho mês de
recesso, talvez acontecendo em agosto; considerando, se olharem a realidade de
Bacabal que teve uma eleição, elegeram um diretor, o Diretor pediu exoneração, quem
está hoje é de modo Pró-Tempore, “ilegítimo”, por uma pessoa que não foi eleita pela
comunidade; considerando, ainda, se a eleição acontecer em agosto haverá um espaço
de tempo muito significativo para a gestão democrática que se quer no Instituto; dessa
forma não recomenda esperar pois se terá uma direção por mais de 06 (seis) meses;
uma direção que não foi eleita para o campus que está amadurecido no ponto de vista
jurídico; recomendou que as eleições fossem separadas por esses Campi estarem em
momentos históricos diferentes, por serem eleições diferentes, por motivos políticos e
democráticos diferentes, até porque as eleições serão remotas com um custo que cai
significativamente; complementou que a eleição urge no Campus Bacabal por ele ser
amadurecido democraticamente e juridicamente para decidir sobre sua eleição; os outros
Campi se encaminham pra isso, mas provavelmente só vai acontecer no meio do ano; o
Campus Bacabal não pode esperar; finalizou que são essas as considerações; o
presidente, Prof. Carlos César Teixeira Ferreira, retomou a palavra agradecendo ao Dr
Alcides Junior pelos esclarecimentos, pois ficou claro as dinâmicas separadas por
serem momentos distintos; ressaltou que há necessidade do Campus Bacabal avançar
com a eleição do seu Diretor Geral por ser importante validar o processo democrático
naquele Campus; complementou que quando Araioses e Itapecuru completarem sua
maioridade recorrerá ao CONSUP novamente para que avance no processo eleitoral
desses dois Campi; dando continuidade, abriu mais um bloco de perguntas com apenas
1 (um) conselheiro inscrito, passando a palavra para o conselheiro Prof. José Valdir
Damascena Araújo, que cumprimentou a todos e falou da dificuldade de formação das
Comissões devido à quantidade de servidores nos Campi e que pensando no processo
eleitoral futuro dos Campi Araioses e Itapecuru esse quantitativo está muito mais
reduzido; acredita que a sugestão do Procurador Dr Alcides Junior de colocar um
quarto suplente na Comissão deve-se a dificuldades vivenciadas nos processos
eleitorais anteriores até pelo fato das convocações não serem atendidas; o presidente
retomou a palavra passando para o Dr Alcides Junior que complementou a fala do
conselheiro Valdir Araujo informando que a norma não determina a vinculação do
suplente ao titular e que nessa eleição pode-se fazer uma dinâmica diferente,
dependendo da Comissão Disciplinadora para otimizar legitimamente; não vê problema
dos suplentes se desvincularem de seus titulares já que tem um corpo de suplentes na

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246

sua ordem; pode-se pensar numa dinâmica que esses suplentes não se vinculem a seus
titulares; não vê problema até porque esses suplentes também são legitimamente eleitos;
que a Lei descreve que tenhamos efetivos e seus respectivos suplentes e não quer dizer
claramente que cada titular tenha o seu suplente; com relação ao posicionamento do
conselheiro Antonio José Veloso Junior que fez uma observação importante sobre
servidores, respondeu que quanto ao funcionamento das Comissões a lei não trouxe
nenhuma exceção quanto ao seu quantitativo de integrantes e que tudo que se for criar
ou descobrir de soluções para os problemas, interpretações restritivas ou do que
determina a lei, terá que se pensar se irá se manter necessariamente a legitimidade
dessa representação e a legitimidade da representação por segmentos; continuou que
no caso de não se ter interessados suficientes a primeira ideia legítima é que se funcione
sem esses representantes, desde que seja mantido o fórum mínimo de deliberação, pois
a Comissão não funcionará se a maioria não estiver presente; ressaltou também que
para se trazer servidores de outros Campi tem que se pensar como essa dinâmica vai se
dar, porque precisa-se de integrantes que tenham legitimidade na sua própria escolha já
que não se pode escolher aleatoriamente uma pessoa que não participou do processo
eleitoral; pode-se repetir esse processo eleitoral para as vagas remanescentes com
candidatos de outros Campi, por exemplo: os próprios eleitores do Campus Bacabal
escolheriam essas pessoas de outros Campi por segmentos; precisa-se de um
amadurecimento para ver se essa dinâmica é possível nesse processo eleitoral; o
Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, retomou a palavra fechando o bloco 1
(um) e convidou o conselheiro Prof. Renato Cadore que estava inscrito no bloco 2 (dois)
para fazer seus comentários; agora com a palavra, o referido conselheiro mencionou o
Decreto Nº 6.986/2009, em seu Artigo 11, se fosse regulamentado não teríamos esses
problemas; pensa que o Reitor pode indicar o substituto conforme Regimento Interno e
que isso ainda não está muito claro dentro do Instituto; pensa que em Bacabal se
tivessem definido o substituto em seu Artigo 12 quem iria tomar posse seria o indicado
pelo Diretor Geral; o presidente retomou a palavra fechando os inscritos no bloco 2 (dois)
e passou a palavra para Dr Alcides Junior fazer a avaliação dos comentários; Dr
Alcides Junior, agora com a palavra, se reportou à redação do Art. 11, esclarecendo
que tem duas formas desse substituto responder: dos afastamentos do Reitor e Diretor
Geral, provisórios, temporais, em férias, viagens, etc., esses assumem interinamente; a
segunda forma é a vacância e tem que se interpretar o Art.11 do Decreto que determina
o parágrafo 8 do Art. 12 que fala que na ocorrência de vacância, no caso de Reitor e
Diretor Geral, assumirá o seu substituto determinado pelo Regimento Interno e a
competência primeira desse substituto da própria gestão é providenciar a ocorrência da
eleição comunicando ao CONSUP a necessidade dessa eleição; ressaltou que se
precisa interpretar esse dispositivo dentro do contexto da gestão democrática que o
Reitor ou Diretor Geral que esteja lá Pro-Tempore como “Mandato tampão” e que
também tenha sido eleito, até por uma questão de legitimidade; ocorrendo a vacância o
substituto que vai estar no lugar do Reitor ou do Diretor Geral que se retirou do cargo
essa substituição tem que ser o mais rápida possível para essa pessoa que é o
substituto e não foi eleito; a norma quer que se tenha uma outra eleição dentro dessa
perspectiva da gestão democrática, então terá nessa configuração agora um Reitor ou
Diretor Geral que não tenha sido eleito; que o Instituto tem um amadurecimento jurídico
para essa próxima eleição; tem que se fazer a diferenciação da substituição como algo
provisório e temporário e da sucessão que acontece no caso da vacância; essa vacância
tem que ser suprida por um novo pleito democrático elegendo o gestor que vai terminar
aquele mandato que começou com o Gestor antecessor que na linguagem comum
chamamos de “Mandato tampão”; por isso o Artigo 11 não serve para solucionar o
problema do Campus Bacabal porque tem que eleger o Diretor de Bacabal respeitando a
gestão democrática; por isso não resolve o nosso problema e a Diretora está
interinamente aguardando a eleição acontecer; o Presidente, Prof. Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, agradeceu o Dr Alcides e perguntou se havia mais alguma
manifestação; deu novos encaminhamentos falando do Sistema Helios que vai realizar a
referida eleição; a questão da montagem da Comissão Disciplinadora pelo CONSUP
obedecendo todos os apontamentos citados pelo Procurador, Dr Alcides Junior;
perguntou se a eleição no Campus Bacabal se dará em 1 (um) ou 2(dois) turnos,
colocando em regime de votação e quem fosse contra a eleição ocorrer em 1 (um) turno
que se manifestasse; não havendo manifestações, todos decidiram e aprovaram que a
forma seria em um 1(um) turno de forma remota; o Presidente, Prof. Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, propôs compor a Comissão Disciplinadora em regime de votação,
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após considerações, todos concordaram, ficando José Valdir Damascena Araujo, como
Presidente, Antonio José Veloso Junior, João Carlos Lima Martins, Francisco de
Assis Pereira Filho e Oglielson Pereira Silva, como membros; todos aprovaram, por
unanimidade, prosseguindo para redação da portaria; agradeceu a participação do Dr
Alcides Junior, que, por sua vez, agradeceu afirmando que a PROJUR está sempre à
disposição; o presidente agradeceu também a Procuradora, Dra. Angela Barbara Lima
Saldanha Rego, à PROJUR, que sempre se colocaram à disposição para que se possa
implementar a eleição do Campus Bacabal em 1 (um) turno utilizando a Plataforma do
Sistema Helios, encerrando a pauta; 2. APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA
COORDENADORA GERAL E DA COORDENADORA ADJUNTA DA UNIVERSIDADE
ABERTA - UAB com a palavra apresentou a pauta fazendo um breve relato, convidou o
Prof. Fernando Antonio Carvalho de Lima, Diretor da CERTEC, passando a palavra
para a defesa da pauta; agradeceu e informou que a Profa. Debora Ribamar Macedo
Silva já vinha desempenhando atividades na UAB, pedindo voto de confiança aos
conselheiros; solicitou autorização para emissão de uma Portaria retroativa
reconhecendo os trabalhos exercidos por ela para encaminhamento a CAPES para que a
mesma possa receber o retroativo dos serviços prestados em 2020, regularizando, dessa
forma, a sua situação; o Presidente abriu inscrições, tendo o Conselheiro Joao Carlos
Lima Martins que após algumas considerações, perguntou: 1) como foi possível a
Prof.ª. Debora Silva desenvolver trabalhos sem portaria; 2) como é possível retroceder
os pagamentos, qual o amparo legal; o Presidente informou que não tinham mais
inscritos e passou a palavra para o Prof. Fernando Lima que respondeu não saber
como foi possível ela ter desenvolvido essas atividades, mas que os trabalhos foram
realmente executados, pois existem editais divulgados no site do IFMA comprovando; o
presidente, Carlos Cesar Teixeira Ferreira, retomou a palavra colocando em votação
perguntando se algum conselheiro se oporia a homologação das professoras Marise
Piedade Carvalho, como Coordenadora Geral da UAB e Debora Ribamar Macedo
Silva, como Coordenadora Adjunta da UAB, e deu encaminhamentos para emissão de
portarias, como também realizar consulta à CAPES para deliberar junto ao CONSUP a
emissão de Portaria reconhecendo o período trabalhado pela Profa. Debora Silva; foi
posta em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade; prosseguindo para
redação das resoluções e encerrando a pauta; 3 . APRECIAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DO REGULAMENTO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO DO IFMA - CONEPE, o presidente, Prof. Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, com a palavra, apresentou a pauta proposta na Reunião Ordinária do
ano passado com a constituição do Grupo de Trabalho cujo objetivo é a elaboração de
uma Minuta pra que se pudesse trabalhar a eleição dos membros do CONEPE que será
apresentado pelo presidente do GT, Conselheiro Prof. Rogerio Teles; uma vez aprovado
o Regulamento possa constituir o CONEPE de suma importância para o IFMA já que irá
desafogar questões de aprovação, avaliações de cursos técnicos superiores e relativas
as questões, de ensino, pesquisa e extensão para que seja instalado definitivamente;
ficou feliz de ver uma sinalização positiva para que se faça a instalação do Conselho
pois qualifica o debate institucional, qualifica a legitimidade das nossas atividades
finalísticas; lembrou que o Conselho está criado e não instituído, na mesma situação dos
fóruns que não estão em funcionamento e que será deliberado na reunião do CONSUP
de abril; passou a palavra para o Conselheiro, Prof. Rogerio de Mesquita Teles,
presidente do GT; agora com a palavra, fez um breve relato, enfatizando que o CONEPE
já está criado desde 2018 e que antes era separado e que houve alteração no
Regimento Geral através da Portaria 106/2018; falou que a composição terá como
titulares os Pró-Reitores das PRENAE, PRPGI, PROEXT e PROPLADI; pelo dirigente
máximo do CERTEC; 1 representante de Diretor Geral que serão membros natos; será
presidido inicialmente por 1 ano pelo Pró-Reitor da PRENAE, em seguida pelo Pró Reitor
da PROEXT, PRPGI, num ciclo; destacou que o Regimento Geral prevê que o CONSUP
irá aprovar essas normas; com relação aos representantes, a composição do CONEPE
será 1 (um) dirigente máximo dos Campi; 1 (um) coordenador de curso técnico; 1 (um)
coordenador de graduação; 1 (um) coordenador de pós-graduação; 1 (um) coordenador
de cursos de Educação á Distancia; 1 (um) representante docente; 1 (um) representante
de pedagogos; 1 (um) representante técnico administrativo; 2 (dois) representantes de
discentes, sendo 1 (um) do ensino técnico e 1 (um) da educação superior; citou os
membros do GT, que inicialmente criaram uma pré-minuta que foi compartilhada no
google drive; encaminhou para CONSUP para leitura; complementou que 1 (um) diretor
geral tem que ser eleito pelos seus pares; após instalação o CONEPE terá nas próxima
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eleições que obedecer esse Regulamento e terá uma vida própria; as representações
por ter menos pessoas será em forma de fóruns que já estão criados; nas
representações maiores se fara uma eleição geral onde terá o 1º colocado e 2

suplentes; a eleição que seja de forma remota pelo aplicativo Helios/Suap, que já
foi testado e está sendo usado, que tem uma grande vantagem os votos são
criptografados não se sabe quem o eleitor votou; criou um cronograma até
31/03/2021 com resultado da eleição com duas semanas de campanha para ser
homologado pelo CONSUP na reunião de Abril e a CONEPE começar suas
atividades em maio; finalizou que o CONSUP criou o CONEPE como deliberativo
nas matérias como convierem e que no futuro tem que se discutir essas matérias
nos conselhos; o Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, retomou a
palavra e colocou em apreciação o Regulamento organizando em blocos, e após
considerações, que foram acatadas pelo GT, foi posta em regime de votação, sendo
aprovada, por unanimidade; prosseguindo para devolução para adequações pelo GT
reponsável, análise da inclusão no GT do Regimento Geral do segmento externo, e,
após para emissão da resolução; 4. PROPOSTA DE NORMAS DE AFASTAMENTO
PARA LICENÇA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO IFMA o presidente, Prof. Carlos
Cesar Teixeira Ferreira, fez um breve relato da pauta seguinte do Departamento de
Capacitação e Qualificação - DCQ, da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional - PROPLADI, que ela é extremamente necessária por não se ter nenhum
Regulamento que trata das licenças de afastamentos para Capacitação; discorreu que
isso impacta diretamente na vida dos servidores Técnicos Administrativos e Docentes
uma vez que houve mudanças no Decreto que trabalha a questão de afastamentos onde
foi excluído a possibilidade de afastamento parcial criando-se um grande problema; em
função disso, a Instituição teve que aproveitar as licenças de afastamento de
capacitação para complementação das licenças de afastamentos dos colegas que estão
em processo de qualificação; informou que considera uma pauta importante ressaltando
que o processo passou por todas as instâncias da Instituição: na comunidade, pelo
COLDIR, pela PROJUR e finalmente chegando ao CONSUP; passou a palavra para a
Prof.ª Clarisse Cordeiro Medeiros, Pró-Reitora da PROPLADI, que por sua vez
agradeceu, cumprimentando a todos; fez um breve histórico, desde 2019 a Licença
Capacitação surgiu através do Decreto Nº 9991/2019 que trouxe novas deliberações e
novos encaminhamentos de como deve ser a concessão de afastamento lembrando que
o CONSUP já apreciou a Resolução de Afastamento para Pós-Graduação, que é
derivado desse Decreto acima citado; está apresentando o documento com o objetivo de
possibilitar aos servidores possa participar de cursos e usufruir da Licença Capacitação e
ter a questão dos servidores que estão afastados para pós-graduação que precisam de
mais prazo e da concessão dessa licença; fez uma breve apresentação: Introdução,
Base Legal, Licenças Capacitação concedidas em 2020, Vantagens da Norma; Objetivos
da Norma; Profa. Clarisse Medeiros passou a palavra para a servidora Regina Cellis
Azevedo que, dando continuidade, falou dos Requisitos do Afastamento; Processo de
Afastamento e as Considerações Finais; agradeceu a todos e devolveu a palavra para
Profa Clarisse Medeiros que finalizou a apresentação dizendo que as normas de
afastamento para licença de capacitação de servidores é o resumo da Resolução,
ressaltando que a comissão que elaborou tentou ao máximo diminuir toda a burocracia
interna, pois o próprio Decreto estabelece um monte de normas e obrigatoriedade para o
servidor, requisitos, interstício, carga horaria; ressaltou também que foi feita apenas uma
aplicação do que está na Lei; finalizou informando da demanda de solicitações e de que
muitos servidores podem perder o primeiro quinquênio, pois este não é cumulativo;
devolveu a palavra para o Presidente para dar os demais encaminhamentos e os
conselheiros fazerem as observações que viessem acrescentar; o presidente, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, agora com a palavra, agradeceu, colocou em
apreciação a proposta em bloco de 3 (três), e após considerações, que foram acatadas
pela Pró-Reitoria, foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade,
prosseguindo para devolução para ajustes e elaboração da resolução; 5.
FLEXIBILIZAÇÃO NOS VALORES PAGOS NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO
EDUCANDO - BOLSA DE ESTUDOS O Presidente, Carlos Cesar Teixeira Ferreira,
convidou o Pró-Reitor da PRENAE, Prof. Maron Stanley Silva Oliveira Gomes, para
apresentar a pauta, como também o Prof. Romario Silva Barros, Diretor da
DAE/PRENAE, para defesa da mesma; agora com a palavra, o Prof. Maron Stanley
cumprimentou a todos dizendo estar muito orgulho e feliz pelo momento democrático de
eleição no Campus Bacabal; ressaltou que tem dois pontos de pauta, o primeiro sobre a
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flexibilização nos valores pagos em bolsas de estudos pelo Programa Assistência ao
Educando, há um tempo aguardando e solicitado no ano passado pela servidora Dayse
da Silva Rocha Araujo, tema altamente relevante pelo momento da pandemia porque
os estudantes precisam de um apoio extra com relação a esses valores e por dar mais
liberdade aos Campi para que possam executar melhor, com eficiência esses recursos
estudantis; passou a palavra ao Prof. Romario Barros para apresentar a proposta;
cumprimentou a todos, se disse satisfeito em participar da defesa da referida proposta
nesse momento pandêmico cercado de incertezas, mas nos garante uma certeza no
campo educacional da assistência estudantil para os estudantes; informou que é
fundamental flexibilizar esses recursos para otimizar a sua aplicação nos Campi,
sobretudo dando aos profissionais da área, assistentes sociais, maior liberdade no
sentido de escolher entre os vulneráveis aqueles que irão de certa forma serem
assistidos por essa política educacional; destacou que no momento atual, tendo em vista
grande número de alunos que necessitam, se deparam em ter que escolher dentre os
vulneráveis aquele que precisa mais e os benefícios são muito além do que está posto
pelos auxílios alimentação, transporte e moradia; destacou também para que os alunos
tenham essa liberdade na compra de materiais, no deslocamento e no lanche; faz apelo
no sentido de analisar essa solicitação tão bem encaminhada pela servidora Dayse
Araujo onde fará reforço para a aprovação da flexibilização no Programa Bolsa de
Estudos concernente pela Resolução nº 113/2017, inciso V; explicou que a flexibilização
não vai criar valor fixo e sim irá ampliar em duas escalas, uma pro ensino técnico no
valor de R$ 120,00 a R$ 260,00 e para o ensino superior no valor de R$ 120,00 a R$
400,00, ficando aos Coordenadores dos Campi melhor distribuição, tendo em vista todo
trabalho da Assistente Social que comanda esse trabalho no sentido de fazer os laudos e
análise socioeconômicas dos estudantes; finalizou informando que após análise do
documento percebeu que a demanda veio da base, junto de reuniões nos Campi com
ampla discussões; Prof. Maron Stanley ressaltou que antes esses valores eram fixos em
R$ 120,00 e a proposta atual é flexibilizar esses valores; devolveu a palavra ao
Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, que por sua vez agradeceu o trabalho
realizado pela antiga Diretora de Assistência Estudantil, Dayse Araujo, conduzido com
maestria; reconheceu que houve diálogos com a base e fazem essa operacionalização
acontecer e é importante ouvi-los para que o Conselho possa deliberar; colocou para
regime de votação em 3 (três) blocos; passou a palavra para o conselheiro Francisco
Assis Pereira Filho, que cumprimentou a todos e comentou que as bolsas de estudo
contribuem para a permanência dos alunos nos Campi e diminui as desigualdades
sociais que refletem no processo ensino-aprendizagem; perguntou qual foi a base
estatística para que se chegasse a esses valores; em seguida, o conselheiro Prof.
Antonio Firmino perguntou se a proposta é apenas para esse momento pandêmico ou
pra ser permanente; destacou que a preocupação é com essa flexibilização gerar
constrangimento entre os alunos dentro dos Campi; o conselheiro, Prof. Rogerio Teles
disse ter ficado com dúvidas e questionou não houve trâmites pelo IFMA e se houve
alguma norma ou se há alteração de algum documento anterior que normatiza ou algum
documento externo; perguntou também da possibilidade no próprio documento haver
critérios, citou alguns exemplos, e que tem dúvidas com relação a auxílio moradia, etc.;
já o conselheiro, Prof. João Carlos Martins, perguntou de que forma, com base em que
podem flexibilizar, já que foi colocado no sentido de amenizar desigualdades, mas nesse
aspecto é um campo difícil de pisar, por saberem que há situações culturais bem
diferentes, contradições frágeis para os conselheiros; considera não existir critérios bem
fundamentados e terem cuidado; finalizou que a seu ver só podem alterar ou revogar
com base em documento para não ter ações judiciais; o Prof Maron Stanley, agora com
a palavra, esclareceu que as demandas foram apresentadas pelos Coordenadores
Estudantis dos Campi de uma necessidade apontada através de uma nova política de
assuntos estudantis baseada nos Institutos Federais pelos índices de vulnerabilidade
social dos estudantes; citou alguns auxílios que fragmenta muito as bolsas gerando uma
burocracia de forma que demora a chegar ao aluno esse auxílio, principalmente no
interior; informou que existe uma política de assuntos estudantis nova pronta que está
indo pra consulta pública baseada nesses índices de vulnerabilidade social que
apresentará até julho/2021; citou exemplos e muitos problemas acontecendo; com
relação à base dos valores não tem condição de responder, pois é da Resolução/2017 e
não acompanhou as discussões que geraram esses valores; concorda com as falas dos
conselheiros acima que precisam refletir sobre a questão da flexibilização, sobre os
constrangimentos e que o objetivo é facilitar as ações para as Assistente Sociais e evitar

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

problemas nos Campi; justificou que foi posto de forma emergencial sem atentar para os
detalhes que surgiram e que será uma situação curta e que espera encaminhar uma
nova política de assistência estudantil até o meio do ano e essa resolução não fará mais
sentido; passou a palavra para Prof. Romário Barros que também concordou com as
contribuições pertinentes postas pelo conselheiros, fazendo um histórico geral; reforçou
a importância da flexibilização; o conselheiro Jidean da Silva Viana, agora com a
palavra apresentou o ponto de vista dos alunos, exemplificou, defendeu a flexibilização
pelo aumento de alunos contemplados que possam ser beneficiados pelo auxílio,
considerando que cada Campi tem quantidade de alunos diferentes; o Presidente, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, retomou a palavra e deu os encaminhamentos
considerando que se há uma perspectiva de aprovação de uma nova política para
assuntos estudantis e fragilidade na interpretação sem clareza propôs retirar da pauta
para que o documento seja melhor trabalhado pela PRENAE e se houver a perspectiva
de ficar logo pronta, pode-se acelerar, pois se teria uma meta relacionada à durabilidade;
ressaltou que propôs retirar do ponto de pauta, não por serem contra a flexibilização, e
sim por precisar de novos embasamentos, colocando em apreciação a proposta, que
foram acatadas pela Pró-Reitoria, foi posta em regime de votação, não sendo aprovada,
por unanimidade; prosseguindo para devolução à Pró-Reitoria para ajustes; 6.
APRECIAÇÃO
E
APROVAÇÃO
DE
CURSOS
DA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONALTÉCNICA DO NÍVEL MÉDIO o Presidente, Prof. Carlos César Teixeira
Ferreira convidou o Prof. Maron Stanley Silva Oliveira Gomes para apresentar; abriu

a fala informando que os cursos foram incluídos no processo seletivo deste ano;
fez um breve histórico de que está mudando o método de avaliação e de que a
apresentação dos próximos projetos de cursos será em outro formato, onde o
próprio campus vai apresentar ao CONSUP com o apoio da PRENAE; passou a
palavra para a pedagoga e conselheira Marcia Andrea Araujo Santos informou
que seriam 4 (quatro) cursos para apreciação e que as apresentações seriam
feitas pelas pedagogas Sonia Pedroni e Gabriela Brito Rosa que acompanharam
e estão aptas para apresentá-los; apresentou os representantes dos Campi
Francisco, Timon, Aline Lins, Viana, Marcelo, pedagogas Jodelma Mendes e
Mariceia Lima para esclarecerem as dúvidas que viessem a ocorrer; passou a
palavra para a Sonia Pedroni, após cumprimentos, fez a apresentação inicial à
plenária com o Projeto Pedagógico da Educação Profissional Técnica do Nível
Médio; e a seguir passou a palavra para a pedagoga Gabriela Rosa que
complementou com a apresentação dos cursos: CURSO TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS VIANA, CURSO EM AGRICULTURA INTEGRADO DO
CAMPUS VIANA, CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS SÃO JOSÉ
DE RIBAMAR e CURSO TÉCNICO EM INFORM[ÁTICA DO CAMPUS TIMON e
agradeceu; o Presidente agradeceu a todos, colocou a proposta em apreciação, e

em seguida, em regime de votação, sendo aprovados os 4 (quatro) cursos, por
unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação das resoluções;
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, 12 de fevereiro de
2021.
(assinado eletronicamente)
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