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Ata da 32ª Reunião Ordinária em 29/08/2016.
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de 2016, das nove horas e trinta minutos às catorze
horas e cinquenta e cinco minutos, no Auditório Zezé Cassas do Campus São Luís – Centro
Histórico teve início à Trigésima Primeira 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, Renato Darcio Noleto Silva, Simone Azevedo Bandeira de Melo e Vilson
Almeida de Sousa, todos Representantes Docentes, titulares, Irenilde de Sousa Castro, Liliane
Regina Santos Costas e Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães, todos Representantes dos
Técnicos Administrativos, titulares, e Raphael Parga di Magalhães, suplente da mesma
Representação, Carlos Antonio Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, José Cardoso de
Souza Filho, Regina Lucia Muniz Ribeiro e Ronald Ribeiro Correa, Representantes dos
Diretores Gerais do IFMA, titulares, Djanira Rubim dos Santos, João Batista da Silva Passos,
Levi de Sousa Silva e Zenilsa Gonçalves Viana, Representantes do Discentes, Hélica Araújo
Gomes e João Carlos Lima Martins Representantes da Sociedade Civil, e Cleomar Pereira,
Ximena Bandeira e Sonia Pedrosa convidada Representantes da Pro Reitoria de Ensino.
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 a um novo
conselheiro, representante, 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 Secretaria submeteu a ata da 31ª Reunião
Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada por unanimidade. INFORMES: o presidente do
Conselho, Roberto Brandão, inicia descrevendo o cenário atual, o rito do processo de
impeachment, diz ainda que muitos informes necessitam dessa decisão pois estamos em processo
de transição. Na sequência fala sobre o pedido de vista, que a conselheira Liliane Costa fez do
processo de Regulamento das Normas do Colegiados, o qual foi lhe dado trinta dias corridos para
enviar suas contribuições, decorrido o prazo e não havendo nenhuma contribuição, o processo foi
explanado pela professora Ximena Bandeira onde a mesma relata a importância do referido
documento e sua aprovação para o funcionamento, trazendo luz ao que foi exibido na reunião
passada para que os membros pudessem votar; após algumas contribuições sugeridas pelos
conselheiros, Professor Roberto pergunta a Pro Reitora Ximena Bandeira se a proposta pode ser
acatada, a mesma afirma que podem ser inseridas na proposta, tendo em vista que não há
impedimento legal; o presidente, portanto, coloca em regime de votação que foi aprovada,
considerando as agregações de redação que foram feitas. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO
PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL: ainda com a palavra professora Ximena Bandeira
agradece a oportunidade e fez a apresentação introdutória do Projeto, os membros que
compuseram a equipe, ressaltou que o documento já passou por consulta pública, foi apresentado
no Colégio de Dirigentes no dia 18 de agosto de 2016 e com o aval do mesmo veio para esse
Conselho; após as apresentações iniciais passou a palavra ao professor Paulo Roberto de Jesus
Silva chefe do Núcleo de Programas e Projetos que começa explicando que o PPI é um instrumento
teórico-metodológico que define as políticas para a organização pedagógica das instituições de
ensino, norteando as ações voltadas para a execução de sua missão e objetivos e, portanto, deve
ser concebido coletivamente. Apresenta, na sequência, as comissões central, locais e os
representantes da reitoria bem como o papel desempenhado por cada uma; discorreu ainda sobre
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o histórico dessa construção coletiva, a metodologia utilizada e ressaltou o empenho das Diretorias
Sistêmicas por seu apoio incansável. Após fazer a explanação do projeto em si, destaca que
tiveram o cuidado de enviar o documento para todos DDE para que fizessem suas contribuições e
o mesmo ficou em consulta pública de 21 de julho até o dia 10 de agosto de 2016, recebeu várias
contribuições que foram incorporadas ao documento visando a melhoria. O documento, após as
considerações, foi posto em apreciação e em seguida em regime de votação, e foi aprovado.
PLANO DE CURSOS: o Presidente passou a palavra a Sonia Pedrosa, para apresentação à
plenária das características de cada curso de educação profissional técnica de nível médio
constante do processo em análise; professor Firmino solicita que seja feita correção na matriz
curricular dos cursos de Agricultura e Agropecuária, a correção foi acatada pela PROEN. Professor
Cardoso ressalva que apenas uma fazenda não seria o suficiente para a formação de um
profissional, e propõe que seja utilizado um dos Campi agrícola da própria instituição para
realização da parte prática. Levi questiona se os cursos em questão passaram pela aprovação do
Conselho antes de iniciar suas atividades? A representante da PROEN informa que, infelizmente,
foi um caso atípico e que as turmas iniciaram antes de passar pelo Conselho; o conselheiro, então,
faz uma consideração com relação ao cuidado no certificar turmas, para que as mesmas não
coloquem em descredito o nome da Instituição, caso não consigam finalizar como proposto
inicialmente. Agenor, reforça a fala dos conselheiros anteriores e sobressalta o cuidado em ser
criterioso quanto a criação. Com a palavra, professora Ximena, representando a PROEN se
desculpa pelo ocorrido e informa que habitualmente a pactuação vem antes da execução, e que a
Pro Reitoria tomará mais cuidado para que não ocorra novamente. Professor Roberto reforçou as
palavras da Pro Reitora, no tocante ao cuidado com a apresentação prévia dos cursos a esse
Conselho, colocou em apreciação e o Conselho Superior aprovou a criação de 8 cursos, que
compreende o Campus São Luís Centro Histórico foi aprovado o curso Eletromecânica na forma
Concomitante; São José de Ribamar foram aprovados os cursos de Redes de computadores na
forma Integrada na modalidade EJA e Administração na forma Subsequente e Eletroeletrônica na
forma Integrada; no Campus Alcântara foi aprovado o curso Guia de Turismo na forma Integrada
na modalidade EJA; no Campus Pinheiro foram aprovados os cursos de Logística na forma
Subsequente e Agropecuária e Agricultura na forma Concomitante, com a ressalva que a resolução
sairá especificamente para essas duas turmas, com fim único para as mesmas. Delibera que sairá
uma portaria do Gabinete do Reitor determinando que nenhum curso será compactuado antes de
passar pelos mesmos trâmites que os outros culminando com a aprovação deste Conselho.
PROJETO DO CURSO SUPERIOR ENGENHARIA CIVIL: a professora Socorro Carneiro
juntamente com a professora Joana Darc Medeiros apresentaram a proposta do curso, enfatizando
que o mesmo já foi anteriormente apresentado nesse Conselho mas retornou ao Campus
Imperatriz para que fossem feitas adequações, na oportunidade já estando de acordo com a
solicitação exigida, retorna com o parecer favorável da PROEN para apreciação e deliberação
desse Conselho. Os conselheiros fizeram suas considerações e logo em seguida o projeto foi
posto em votação, sendo aprovado observando as ressalvas feitas. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO
PARA ESTÁGIO PROBATÓRIO DE DOCENTES: o Presidente passa a palavra ao professor
Valdir Mariano que inicia apresentando a equipe que trabalhou na elaboração do documento, em
seguida discorre sobre a base legal que fundamenta o mesmo e por fim apresenta a Proposta de
Resolução ressaltando pontos positivos que a mesma irá acrescentar, beneficiando tanto os
docentes quanto a instituição, frisa ainda que já algum tempo perceberam a necessidade dessa
fundamentação. Explica a ideia geral de que o docente seja acompanhado durante todo o estágio
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probatório para que com 32 meses a avaliação esteja concluída. Após ampla explicação foram
feitas as considerações e questionamentos e em seguida a proposta foi posta em regime de
votação, sendo aprovada. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA CPPD
IFMA: dando continuidade professor Valdir Mariano informa que, bem como na proposta anterior,
essa também passou por consulta pública; esclarece ainda que a comissão deste documento é a
mesma do anterior, mostrou a base legal de fundamentação, informando que a CPPD sempre
existiu, porém não havia um regulamento discorrendo na sequencia a proposta de resolução. Após
ampla explicação foram feitas as considerações e questionamentos e em seguida a proposta foi
posta em regime de votação, sendo aprovada. MINUTA DA RESOLUÇÃODAS COMPETENCIAS
DOS COORDENADORES DE CURSO: o Professor Carlos Alexandre informa que fez a
apresentação no Colégio de Dirigentes, havendo algumas ressalvas sugeridas e também adequou
conforme a Portaria do MEC, fez uma explanação breve e abrangente do documento, que em
seguida foi posto em apreciação, regime de votação, sendo aprovado sem ressalvas. PROPOSTA
DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU
EM MEIO AMBIENTE APLICADO AO ENSINO DE CIENCIAS NO CAMPUS BACABAL: a Pro
Reitora Natilene Brito, informa que o curso já está aprovado e em funcionamento, mas tendo em
vista que, receberam novos docentes solicitam a ampliação no número de vagas de quinze (15)
para quarenta (40). A proposta foi para apreciação e votação, sendo aprovada sem ressalvas.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: o Presidente informa que nessa reunião não houve apreciação
de alteração de Regime de Trabalha de Dedicação Exclusiva por motivo de falta de espaço no
Banco de Professor Equivalente, e que só haverá quando o MEC aumentar o orçamento; explica
ainda que está sendo estudado, junto a PROGEPE, uma maneira para apreciar os processos que
já se encontram na Secretaria dos Colegiados, portanto, pede a anuência do Conselho para fazer
ad referendum quando finalizar o cálculo e caso haja saldo no Banco. Agradeceu a presença e a
participação de todos e encerrou a reunião, fez um agradecimento especial ao Campus Centro
Histórico por ter mais uma vez ter nos cedido o espaço. 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, 29 de agosto de 2016.
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