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Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 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, Jânio Fernandes e Silva, João da Paixão Soares, José
Cardoso de Souza Filho, todos Representantes Titulares do Colégio de
Dirigentes; José Webert Ferreira da Silva, Representante Suplente do
Colégio de Dirigentes; Francisca Inalda Oliveira Santos, Francisco de
Assis Pereira Filho, Renato Cadore e Rogério de Mesquita Teles, todos
Representantes Titulares do Segmento Docente; Arnaldo Cunha de Aguiar
Júnior, Representante Suplente do Segmento Docente; e 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; 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 manifestando satisfação em encontrar
todos com saúde e justiﬁcando o atraso da reunião por questões tecnológicas;
em seguida, perguntou à Secretária se todos os conselheiros tinham tido
acesso à Ata da 59ª 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, agora
com a palavra e, após cumprimentar a todos, fez duas colocações: nas linhas
35 a 37, perguntou sobre o andamento da criação dos GT de Instalação dos
Fóruns que ﬁcou incumbido de preparar uma minuta que regulamenta as
Câmaras Especializadas do CONSUP; e a outra, nas linhas 44 a 47, que haveria
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uma reunião da proposta sobre as reuniões mensais do CONSUP nessa atual
reunião e não ter visto na pauta. O Presidente, agora com a palavra, explicou o
porquê do não aparecimento desses tópicos na pauta; que normalmente
dedica uma reunião extraordinária do CONSUP para apreciação da Prestação
de Contas do IFMA, Relatório de Auditoria Interna - RAINT e para o Plano de
Auditoria Interna – PAINT, e que de acordo com o Decreto do Tribunal de
Contas da União ter um período para aprovação geralmente até o limite de 30
de março de cada ano e que isso vem na Instrução Normativa do referido TCU;
que, pra surpresa, essa data de 30 de março foi prorrogada várias vezes; em
função disso, destina o mês de março, onde não se tem reunião ordinária, para
fazer a reunião extraordinária para tratar especialmente desse ponto; como
houve a prorrogação, resolveu transformar a reunião extraordinária em uma
reunião ordinária com essa mesma pauta e no mês de maio se fara a reunião
extraordinária com a pauta proposta; que com isso evitou problema com toda
a dinâmica da reunião, considerando reunião extensa que envolve assuntos
que não são concomitantes; desculpou-se com os conselheiros pois queria na
fala inicial fazer essa colocação da alternância o que seria reunião ordinária
com reunião extraordinária; que essa pauta especiﬁca se fará em maio,
inclusive com outras pautas reprimidas de cunho especíﬁco do Instituto.
Continuando, disse estar muito centrado como Presidente de pautar os
assuntos no sentido de ter a modernização do CONSUP uma vez que acredita
que as câmaras podem auxiliar nos momentos decisórios dentro da Instituição
e proﬁssionalizar mais o Conselho para aprofundar e debater dentro do
referido CONSUP. Dando seguimento, 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 e-mail 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. 1. Homologar o resultado

da Eleição que escolheu os Membros para compor o Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE do IFMA ainda com a palavra,
o Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, destacou o trabalho
desempenhado pelo GT agradecendo a todos, Prof. Rogerio Teles, que
conduziu com maestria as eleições, Márcia Andrea, Francisco Pereira, Luiz
Figueiredo, Joao da Paixão e Alice Pinheiro, uma eleição interessante
onde o IFMA colocou na prática o exercício da democracia; colocou em regime
de aprovação, sendo aprovada sem contestações, por unanimidade, sem
ressalvas, prosseguindo para redação da resolução. 2 . POSSE DOS

MEMBROS DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO CONEPE O Presidente, ainda com a palavra, passou para o segundo item d a
pauta, fazendo a leitura das representações dos segmentos e dos membros
natos, informando que de acordo com o Estatuto, no primeiro ano, o Pró-Reitor
da PRENAE ocupará o cargo de Presidente e o Pró-Reitor da PROEXT ocupará o
cargo de Vice-Presidente do referido CONEPE; informou que a partir dessa
posse o Conselho já tem autonomia, através de seu Presidente, para realizar a
convocação da primeira reunião, as tratativas do seu Regimento próprio como
também toda a sua dinâmica de trabalho; convidou a Secretária, Tereza
Cristina Sousa Monteiro, para fazer a leitura do Termo de Posse Geral; esta,
agora com a palavra, apresentou uma metodologia que à proporção que
chamava os empossados, estes ligavam as suas câmeras, que ﬁcou assim
c o n s t i t u í d o : Maron
Stanley
Oliveira
Gomes Representante
da
PRENAE/Presidente; Carlos Alexandre Amaral Araújo Representante da
PROEXT/Vice-Presidente; Rogério de Mesquita Teles Representante da
PRPGI; Clarisse Cordeiro Medeiros Representante da PROPLADI; Fernando
Antônio Carvalho de Lima Representante da CERTEC Aristóteles de
Almeida Lacerda Neto Representante dos Diretores Gerais Thiago Coelho
Silveira Representante dos Diretores Máximos de Ensino Gil Derlan Silva
Almeida, Representante dos Diretores Máximos de Pesquisa Santiago
Sinézio Andrade Filho Representante dos Dirigentes Máximos de Extensão,
Gilmar Silvério da Silva Representante de Coordenadores de Cursos de PósGraduação Mayana Diniz da Silva Representante dos Coordenadores de
Cursos de Graduação Alfredo dos Santos Maia Neto Representante dos
Coordenadores de Cursos Técnicos Reginaldo Garcês Silva, Representante
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dos Docentes Maricéia Ribeiro Lima Representante dos Pedagogos, Dorival
dos Santos Representante dos Técnicos Administrativos em Educação Thays
Millena da Costa Alves Representante dos Discentes dos Cursos Técnicos
Karolayne Tomaz de Sousa Representante dos Discentes dos Cursos
Superiores; passou a palavra para o Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira
Ferreira, que expressou a sua alegria de ter instituído deﬁnitivamente o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONEPE, dado a sua importância
para a Instituição e para o momento pandêmico, considerando o que se irá
enfrentar daqui pra frente com relação às atividade de ensino, pesquisa e
extensão e no cenário de futuro ‘retorno normal’ que não se sabe ainda como
será; agradeceu a disponibilidade de todos os conselheiros em auxiliar a
gestão do IFMA e toda a dinâmica em auxiliar nas atividades ﬁnalísticas,
considerando ser um seleto Conselho democraticamente eleito pela
comunidade e com totais condições de tratar as pautas especíﬁcas que lhe
serão encaminhadas; que se sente satisfeito e conﬁante em sua atuação
dentro da Instituição; ﬁnalizou dizendo que o CONEPE terá um papel
fundamental de desafogar o CONSUP com pautas técnicas e especíﬁcas;
continuando, franqueou a palavra a três membros do CONEPE para se
manifestarem.
Prof. Gilmar
Silvério
da
Silva, Representante de
Coordenadores de Cursos de Pós-Graduação, agora com a palavra,
cumprimentou a todos(as) dizendo que teve a grata satisfação de ter sido
eleito pelos pares e sabe da grande responsabilidade que é de fazer parte do
Conselho e que são muitos os desaﬁos na Instituição, mas vê que com a
liderança do Reitor e Pró-Reitores atingirá o objetivo; sabe que os Institutos
Federais desde muito tempo vem construindo uma história de sucesso porque
investiu na educação e sempre que se investe em educação os resultados
sempre são bons, nunca se perde, sempre se ganha, e a ideia de se formar um
conselho onde se tem a integração entre ensino, pesquisa e extensão é um
modelo em que acredita também por ser muito produtivo; se colocou à
disposição para integrar o CONEPE e contribuir para o crescimento do IFMA;
agradeceu a atenção e a oportunidade da fala. O Presidente retomou a palavra
agradecendo pela disponibilidade do Prof. Gilmar Silva que representa os
programas de pós-graduação onde com a sua fala chamou a responsabilidade
do CONEPE diante de tantos desaﬁos dali pra frente; continuando, informou ao
CONSUP que inaugurou no COLDIR a modalidade de reuniões extraordinárias,
aproveitando a questão da economicidade de estar fazendo reuniões virtuais e
ao mesmo tempo desafogar as pautas reprimidas que estão dentro do COLDIR
e que foram acatadas pelos seus membros; passou a palavra para o Dorival
dos Santos Representante dos Técnicos Administrativos em Educação, que
cumprimentou a todos(as) e agradeceu aos técnicos administrativos que mais
uma vez oportunizaram a representá-los em uma instância dentro da
Instituição; informou que durante quatro anos esteve no CONSUP enquanto
Conselheiro e que mais que uma vez foi lhe dado a oportunidade de
representá-los no CONEPE; disse também que os membros do CONEPE agora
vão ter a responsabilidade do pioneirismo, e que isso traz uma
responsabilidade muito signiﬁcativa que se precisa fazer de forma bem feita
para que se torne referência pros próximos que conduzirão o CONEPE;
complementou que será um processo de aprendizagem onde irão aprender e
colaborar o máximo que puderem e tudo vai depender da dedicação, do
trabalho e do envolvimento para que dê certo; desejou a todos um bom
trabalho e boa gestão agradecendo pela oportunidade. O Presidente retomou a
palavra agradecendo mais uma vez a contribuição, disponibilidade e
experiência do Dorival dos Santos, passando a palavra ao Prof. Maron
Stanley, primeiro Presidente do CONEPE, que por sua vez, cumprimentou a
todos (as), saudou novos membros do CONEPE; elogiou Reitor, Prof. Carlos
Cesar, que leva a Instituição ao grupo da grande maioria dos Institutos
Federais que já possuem o CONEPE funcionando há bastante tempo e que a
Instituição supera esse atraso e se junta a eles; ressaltou que o conselho será
de extrema importância nesse contesto de pandemia que veio pra mostrar a
fragilidade da Instituição em alguns pontos e a necessidade de correção e
ajustes em alguns regramentos; que há necessidade também de dinamizar
algumas ações, algumas decisões que hoje que ﬁcam muito burocratizadas
pela existência de apenas um conselho; que o Conselho abre e democratiza as
discussões nas matérias de ensino, pesquisa e extensão por ser um conselho
técnico e será organizado desde o início já com as câmeras instituídas, no
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mesmo modelo do Conselho Superior; já foi enviada convocação para se iniciar
esse trabalho na composição do Regimento e enviar ao CONSUP para começar
a tratar as pautas; iniciou na Instituição duas discussões de extrema
importância, a política de acesso e as diretrizes para a educação proﬁssional
do Instituto, e o Conepe já inicia com a grande tarefa de discutir e conduzir
esses processos para que atenda os anseios da comunidade; concorda com o
Conselheiro Dorival dos Santos que é uma responsabilidade muito grande
pois serão os primeiros conselheiros pra que se consiga implementar uma
forma de funcionamento, uma dinâmica de trabalho que sirva de modelo pra
quem vier depois deles; ﬁnalizou que conta com todos os conselheiros
empossados, com o Vice-Presidente, Prof. Carlos Alexandre Amaral,
Rogério Teles, Pró-Reitor PRPGI, Clarisse Medeiros, PROPLADI, para que se
possa conduzir da melhor forma; a partir de agora iniciará a tratativa dos
documentos legais, as portarias, a organização do próprio CONEPE pra que
envie até o ﬁm da semana a convocação de todos já para a 1ª Reunião de
Instalação, composição das câmeras e iniciar a tratativa para o Regimento do
CONEPE; agradeceu e parabenizou a iniciativa do Reitor por rapidamente
implementar o CONEPE, já que é um marco que ﬁcará na história do IFMA. O
Presidente, agora com a palavra, falou que o desaﬁo é enorme, mas crê que
com essa estrutura nova lança dentro do Instituto e materializa essa iniciativa
de integração, de indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão;
falou que já se está colhendo os frutos dessa articulação com a preocupação
dos pró-reitores em trabalhar editais que promovam essa indissociabilidade,
ações dentro do Instituto que realmente implementem isto que possa
conectar; quando se percebe a vontade de criar estrutura, de conversar entre
os pró-reitores e que com a chegada de novos colegas que tem a legitimidade
dos segmentos de colaborar com essa proposta, a Instituição tende a crescer e
crescer muito e em passos largos; parabenizou e espera se espelhar no
CONEPE para que se crie outras estruturas, outros conselhos que possam
auxiliar a gestão do Instituto como reza o Regimento Geral da Instituição;
agradeceu e convidou os membros do CONEPE para acompanharem a reunião
se assim desejassem, encerrando a pauta. 3. POSSE DO REPRESENTANTE

TITULAR DO SEGMENTO DE DIRIGENTES E DO SUPLENTE DO
SEGMENTO DOCENTE DO CONSUP O Presidente, Prof. Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, ainda com a palavra passou para à pauta seguinte de
empossar dois representantes do CONSUP; explicou que a eleição do Prof.
Jânio Fernandes e Silva, Representante do Segmento Dirigentes, se deu
democraticamente na Reunião do COLDIR em função da lacuna deixada pela
Profa. Davina Camelo Chaves, assim como a recomposição dos suplentes no
C O N S U P ; convidou novamente a Secretária, Tereza Cristina Sousa
Monteiro, para fazer a leitura do Termo de Posse do Jânio Fernandes e
Silva, Representante Titular do Colégio de Dirigentes, que, agora com a
palavra, cumprimentou a todos(as), parabenizando os membros do CONEPE,
na ﬁgura do Prof. Maron Stanley, que com certeza estarão contribuindo
diretamente com os demais conselhos deliberativos pra consolidação da
educação pública de qualidade em que acreditam; agradeceu em especial a
todos os membros e dirigentes do COLDIR que apostaram em seu nome para
membro do CONSUP e que irá fazer o melhor trabalho possível para que possa
contribuir diretamente com as ações do CONSUP e suas deliberações;
agradeceu, também, em nome da Rayanne Silva, os servidores do Campus
São Raimundo das Mangabeiras que mais uma vez lhe oportunizaram quando
eleito Diretor Geral pelo referido Campus; que fará o melhor trabalho com zelo
e presteza nesses quatro anos para toda a comunidade que acredita no
trabalho do IFMA e na educação que ele faz; ﬁnalizou dizendo que acredita na
educação que pratica, por isso escolheu ser professor ser proﬁssional da
educação como os professores, técnicos administrativos, colaboradores e
terceirizados. O Presidente, agora com a palavra, agradeceu que com a
experiência de gestão do Prof. Jânio Fernandes será bem-vindo pelos
desaﬁos que estão enfrentando no IFMA e irão enfrentar e para que vote e
trabalhe as pautas de suma importância para o IFMA; em seguida, passou a
palavra a Secretária, Tereza Cristina Sousa Monteiro, para fazer a leitura
do Termo de Posse do Arnaldo Cunha de Aguiar Júnior, Representante
Suplente do Segmento Docente; devolveu ;a palavra ao presidente, Prof.
Carlos César Teixeira Ferreira, que cumprimentou o professor pela posse e
agradecendo que este se colocou na posição de colaborador com toda a
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legitimidade do seu segmento docente de representá-los na instância máxima
da Instituição. O Prof. Arnaldo Cunha, agora com a palavra, cumprimentou a
todos(as), parabenizado os membros do CONEPE, e que com muita satisfação
recebeu o convite para participar dessa instância que delibera muitos
caminhos pra vida da Rede Federal do Maranhão, já que é uma missão árdua e
de grande relevância, representando o seu segmento docente de contribuir
para o CONSUP; agradeceu por estar ao lado de pessoas que querem e
acreditam numa educação proﬁssional pública de qualidade assim como ele e
espera fazer um bom trabalho e contribuir da melhor maneira possível,
juntamente com todos os conselheiros, em fazer parte dessa instância; desejou
um bom trabalho a todos e espera sair com diretrizes importantes para o
funcionamento da Rede IFMA; agradeceu. O Presidente retomou a palavra e
agradeceu pela disponibilidade dele colaborar nessa instância decisória da
Instituição que é o CONSUP e que ele trará qualidade às decisões e aos
encaminhamentos do referido Conselho; agradeceu e encerrou a pauta. 4.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2020 O presidente, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, ainda com a palavra, fez um breve relato da
pauta extremamente relevante para o Instituto; informou que a pauta tem
toda uma dinâmica sobre a questão das contas com algumas mudanças que
aconteceram do ano passado pra cá, onde a principal mudança é exatamente
a queda do uso do Sistema E-contas do Tribunal de Contas da União – TCU,
onde após aprovação pelo CONSUP era alimentado com todos os artefatos,
inclusive o Relatório de Gestão que passa a ser chamado agora Relatório
Integrado de Gestão; informou que houve uma mudança muito grande pelo
TCU onde eles entendem quem deve acompanhar todas as entregas da
Instituição para a sociedade é a própria sociedade; informou, também, que na
visão do TCU, será utilizado o portal no site da Instituição para que se
disponibilize a essa sociedade, tanto interna quanto externa, o que os gestores
executaram no exercício anterior com todos os resultados institucionais;
ressaltou que a grande busca nesse momento da Prestação de Contas é saber
como o recurso público está sendo implementado pra que se tenha a garantia
da efetivação da missão institucional que é promover a educação proﬁssional,
cientiﬁca e tecnológica comprometida com formação cidadã para o
desenvolvimento sustentável; e que essa missão institucional vem com muita
força nesse momento em que os órgãos de controle exigem que se comprove
o que foi feito com o bem público recursos públicos nos exercícios anteriores
para que se tenha implementação na missão institucional ao alcance da visão
de futuro institucional não abrindo mão de valores; ﬁnalizou que são
referenciais estratégicos que conduzem a Instituição; convidou a Prof.ª
Clarisse Cordeiro Medeiros, Pró-Reitora da PROPLADI, que cumprimentou a
todos; iniciou que o Relatório Integrado de Gestão compõe a Prestação de
Contas do IFMA atendendo a normativa e regramentos do Tribunal de Contas
da União - TCU; que vai apresentar todas as alterações sofridas no documento
da prestação de contas e na sequencia apresentar os principais resultados
institucionais que foi feito no ano de 2020; continuando, pediu permissão para
apresentar da seguinte forma: Relatório Integrado de Gestão – Exercício
2020/Mensagem do Dirigente Máximo/Sumário/Visão Geral da Organização e
Ambiente
Externo/Riscos,
Oportunidades
e
Perspectivas/Governança,
Estratégia e Desempenho/Informações Orçamentárias, Financeiras e
Contábeis; informou que o TCU prorrogou o prazo de entrega até o dia 30 de
junho; passou a palavra para Humberto Arruda Guimaraes que fez a
apresentação dos Indicadores; agradeceu se colocando à disposição para
esclarecimentos de dúvidas. O Presidente retomou a palavra e agradeceu à
Equipe PROPLADI; abriu inscrições, colocou a proposta em apreciação, e em
seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, considerando
as ressalvas sugeridas pelos conselheiros para que ﬁquem garantidos que a

PROPLADI atualize os indicadores institucionais após a publicação da
Plataforma Nilo Peçanha pelo Ministério da Educação – MEC, que foram
acatadas pela Pró-Reitoria, prosseguindo para a redação da resolução. 5.
RESOLUÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO, O presidente, Prof.
Carlos Cesar Teixeira Ferreira, ainda com a palavra, convidou novamente a
P r o f. ª Clarisse Cordeiro Medeiros, Pró-Reitora da PROPLADI, para
apresentar a pauta, que por sua vez, agora com a palavra, agradeceu a
todos(as) pela conﬁança, cumprimentando e apresentou a revisão feita no
Regulamento de Estágio no âmbito do IFMA, da seguinte forma: Revisão da
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Resolução Nº 04/2018/ feita baseada na Instrução Normativa; esclareceu que
realizou consulta na Procuradoria Jurídica do IFMA que teve parecer favorável
sem nenhuma observação, seguindo para encaminhamento e homologação
pelo CONSUP; devolveu a palavra ao Presidente. O Prof. Carlos Cesar
Teixeira Ferreira, agora com a palavra, informou que a pauta estava
reprimida na Instituição, com várias solicitações pelos Campi e Reitoria sobre a
possibilidade de se ter nos ambientes administrativos e acadêmicos a
presença de estagiários; ﬁnalizou que se terá todos os cuidados para que não
se desconﬁgure o real sentido do que é o estagiário, com orientadores de
estágio e coordenadores; uma oportunidade sobretudo de se garantir essa
transferência de conhecimento na gestão aos estudantes que se irá receber na
Instituição através de Editais; abriu inscrições, colocou a proposta em
apreciação, e em seguida, regime de votação, e após considerações,
esclarecimentos, e apontamentos pelos conselheiros que serão enviados à
PROPLAI e que foram acatadas, foi posta em regime de votação, não sendo
aprovada, prosseguindo para devolução para ajustes e consolidação pela
PROJUR, e retorno ao CONSUP, encerrou a pauta. 6 . 1. INDICAÇÃO DE
SERVIDOR PARA OCUPAR O CARGO DE CHEFIA DA AUDITORIA DO IFMA
O Presidente, ainda com a palavra, colocou em tela a Portaria Nº 1.409/21 de
05/04/2021, referente à designação de forma interina da Auditora Dulcineide
dos Remédios Moraes R ê g o , servidora de carreira, concursada, para
responder pela Auditoria Interna do IFMA no período de 18/03/2021 a
18/06/2021; explicou que foi em função da mudança do Auditor anterior,
Halden Pereira, ter sido chamado para outro projeto no qual solicitou
exoneração do cargo; complementou que a Auditoria Interna faz a interlocução
direta com os órgãos de controle CGU, TCU, Defensoria Pública, onde muitos
documentos chegam diretamente a eles e o setor não poderia ﬁcar
descoberto. Continuando, falou que foi feito um diálogo com todos os
Auditores e em consenso com eles resolveram designar a referida Auditora
que tem os requisitos mínimos para assumir e que se precisa encaminhar para
a CGU já que uma de suas exigências é a homologação diante do CONSUP;
ﬁnalizou que vai juntar ao processo da CGU todos os artefatos para que seja
analisado os requisitos da servidora e, vencido o prazo interino, que a mesma
possa assumir deﬁnidamente a cheﬁa da Auditoria Interna do Instituto;
agradeceu os relevantes serviços prestados à Instituição pelo Auditor Halden
Délio Fernandes Pereira; colocou em apreciação a pauta, e não havendo
considerações, foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas; prosseguindo para redação da resolução. 6.2.
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA DO IFMA –
PAINT 2021 O Presidente, Prof. Carlos Cesar Teixeira Ferreira, dando
continuidade às pautas, convidou a Auditora Dulcineide dos Remédios
Moraes Rêgo para apresentar que, agora com a palavra, cumprimentou a
todos(as), agradeceu as palavras do Reitor, e disse que com prazer representa
a Auditoria Interna do IFMA em um momento que se está passando por
transformações com uma nova estrutura e um novo método de trabalho,
sempre procurando agregar maior valor à gestão; apresentou da seguinte
forma: Introdução/A Instituição/A Lei Orçamentária Anual – LOA/Da Auditoria
Interna/Do Plano Anual de Auditoria Interna/Considerações Finais; passou a
palavra ao presidente que colocou em apreciação a proposta, e após
consideração, foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas; prosseguindo para redação da resolução. 7.
RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES INTERNAS DO IFMA – RAINT 2020
O Presidente apresentou o último item de pauta e convidou novamente a
Audito ra Dulcineide dos Remédios Moraes Rêgo para apresentar:
Introdução/Quadro Demonstrativo do Quantitativo de Trabalhos de Auditoria
Interna/Trabalhos de Auditoria Interna realizados sem previsão no PAINT
2020/Quantidade de Recomendações Emitidas e Implementadas no
Exercício/Descrição dos Fatos Relevantes/Descrição das Ações de Capacitações
Realizadas/ Análise Consolidada acerca do Nível de Maturação dos Processos
de Governança, Gerenciamento de Riscos e DE Controles Internos com base
nos Trabalhos Realizados/ Descrição dos Benefícios Financeiros e Não
Financeiros Decorrentes da Atuação da Unidade de Auditoria Interna ao Longo
do Exercício por Classe de Benefício/ Análise Consolidada dos Resultados do
Programa de Gestão de Melhoria de Qualidade – PGMQ/Considerações Finais;
ﬁnalizou que apesar de todas as diﬁculdades considera que avançaram muito
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em 2020 e que se pode concluir pelo Relatório e pelas ações e pela
continuidade no planejamento sempre no foco de qualiﬁcar melhor a equipe e
trazer melhores resultados de se estar somando com a gestão e mudar um
pouco a visão; considera um trabalho que não será fácil daqui pra frente e
espera um alinhamento com a gestão; ﬁnalizou que as recomendações feitas
nos processos é para melhoria e não para monitorar nem prejudicar;
agradeceu e passou a palavra ao presidente que colocou em apreciação a
proposta, e após questionamentos com esclarecimentos de dúvidas, foi posta
em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas;
prosseguindo para redação da resolução. 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, 27 de abril
de 2021.
(assinado eletronicamente)
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