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Ata da 31ª Reunião Ordinária em 14/06/2016.
Aos catorze dias do mês de junho do ano de 2016, das nove horas e quinze minutos às treze horas
e vinte 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: José Ferreira Costa e Valéria Maria Carvalho
Martins, Ex-Reitores, Agenor Almeida Filho, Marinalda Pereira de Sousa, Renato Darcio Noleto
Silva e Simone Azevedo Bandeira de Melo, todos Representantes Docentes, titulares, Dorival
dos Santos, 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, Hércules José Procópio,
Representante do MEC, João Batista Souza, João Carlos Lima Martins, José Alvaro Costa,
todos Representantes da Sociedade Civil, titulares, Carlos Antonio Barbosa Firmino, José
Cardoso de Souza Filho, Regina Lucia Muniz Ribeiro e Ronald Ribeiro Correa, Representantes
dos Diretores Gerais do IFMA, titulares, e Júlio César Nascimento Souza, suplente da mesma
Representação, Djanira Rubim dos Santos, João Batista da Silva Passos, Levi de Sousa Silva
e Zenilsa Gonçalves Viana, Representantes do Discentes, e Cleomar Pereira, convidada
Representando a 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 três novos conselheiros, representantes Docentes e Técnicos
Administrativos, para que os mesmos possam 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 30ª Reunião
Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada por unanimidade. PROCESSO DE CONSULTA
PÚBLICA PARA ESCOLHA DE REITOR E DIRETORES GERAIS MANDATO 2016 A 2020: o
presidente do Conselho, Roberto Brandão, inicia lembrando que em fevereiro, neste Conselho, foi
feita a deflagração do processo eleitoral onde foi formada uma Comissão do CONSUP, que
conduziu os trabalhos até a escolha da Comissão Eleitoral Central e das Comissões Eleitorais de
Campi que culminou no processo eleitoral, que retornou agora para esse conselho; convida então,
o professor Carlos Antônio Barbosa Firmino, que foi o presidente da Comissão do CONSUP, para
fazer a exposição do processo para que todos os conselheiros possam ter a noção exata do que
será encaminhado para o Ministério da Educação, como forma de homologação dos resultados,
para que assim, o mesmo, possam fazer o julgamento final dando o deferimento ou não do
processo de escolha; no uso da palavra o presidente da Comissão Disciplinadora, agradece a
participação dos membros que fizeram parte desse processo, apresentando-os por seus
segmentos, faz então um relato bem sucinto de como ocorreram todas as partes que compuseram
o processo, iniciando logo após a portaria feita pelo CONSUP. Informa ainda que, a tarefa principal
era eleger as Comissões de Campi e a Comissão Central que seria a responsável pela condução
dos trabalhos até a eleição; inicialmente a comissão fez uma ata onde se instalava os trabalhos e
a escolha da secretária, Silvana Pereira; a Comissão Disciplinadora fez ainda as normas que
direcionariam a escolha da Comissão Central que, por sua vez, também fez as normas para
condução dos trabalhos para o processo de escolha de Reitor e Diretores Gerais; afirma ainda que,
a pedido da Comissão Central, todo processo foi tramitado pelo jurídico. Após a exposição, dispõe
para manifestação dos conselheiros, no uso da palavra o professor Agenor Filho inicia
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parabenizando o professor Roberto Brandão pela sua reeleição e aos demais diretores eleitos,
relata que as eleições decorreram de forma bastante tranquila, mas também ressalta que tendo em
vista a seriedade de uma eleição, gostaria de deixar registrado seu descontentamento com relação
a Comissão Central, pelas muitas faltas cometidas que poderiam ter sido evitadas, e que ainda
aguarda do presidente da Comissão na pessoa do professor Washington Serra, a finalização do
processo das eleições no Campus Monte Castelo para que possa externar seus agradecimentos
aos eleitores. João Carlos Lima, parabeniza o Reitor e os Diretores Gerais eleitos e também reitera
a fala do professor Agenor, afirmando que a Comissão deixou muito a desejar em muitos aspectos
da campanha, e afirma que tiveram prejuízos enormes inclusive no encaminhamento dos debates,
expressa seu protesto e deixa essa reflexão, diz ainda que a Comissão Central se aproveitou da
autoridade que lhe cabia, naquele momento, para tirar oportunidade dos candidatos. Levi Sousa,
no uso da palavra, após parabenizar os eleitos, reforça a fala dos conselheiros anteriores quanto a
Comissão Central e as muitas faltas por ela cometidas e deixou muito a desejar, registrando a
insatisfação com os trabalhos por ela desenvolvidos e as reclamações referentes a ela, fala ainda
da necessidade da mesma seguir o regulamento já instaurado pela Comissão do CONSUP e que
seria muito melhor se fosse consultada a Comissão Disciplinadora e que deveriam submeter o
regulamento a esse Conselho, para que fossem analisados e incorporadas contribuições para
evitar as margens de erro; professor Firmino, na oportunidade responde, esclarecendo, que a
Comissão Disciplinadora tem seus trabalhos encerrados com a eleição da Comissão Central, que
a mesma não tem como controlar porque é a legislação, o que pode ser feito é a revisão da própria
legislação, informa que não há como controlar uma comissão que é eleita nos Campi, sendo três
de cada segmento, que se unirão para escolher a comissão central, fica difícil ter controle sobre
isso; o que pode ser pensado para as próximas eleições, é inserir, exclusivamente, dentro da
comissão uma assessoria jurídica para evitar certos problemas; o que ajudaria a evitar muitas
deficiências, é ser inserido nas próximas comissões pessoas com experiências anteriores, mas
tudo com base na legislação. João Batista Passos fala como membro da comissão disciplinadora
reafirmando as palavras do professor Firmino que informou que a escolha é democrática e
acrescenta que, no momento em que os candidatos fazem seu discurso, a maneira como o fazem
podem prevalecer sobre a capacidade técnica da pessoa; e o que foi colocado aqui serve como
aprendizado para as próximas eleições que virão que serão ainda maiores, pela expansão do IFMA
e finaliza parabenizando o professor Roberto pela reeleição e os Diretores Gerais eleitos e
reeleitos. Professor Cardoso, após parabenizar a recondução do Reitor, manifesta seu
descontentamento com relação as ações da Comissão Central pela postura tomada e que foi
extremante prejudicial, em especial ao Campus Codó, reforça o questionamento e a ideia de que
o regulamento feito pela Comissão Disciplinadora do CONSUP não seja apenas uma sugestão,
mas sim uma determinação para que fosse aplicado nos processos eleitorais, por ser esse
Conselho tão representativo de todas as categorias; questiona ainda porque não houve uma
interlocução por parte da Comissão Central, em buscar informações com a Comissão
Disciplinadora, por ser mais experiente; questiona também as mudanças no regulamento que há
muitos anos é utilizado e fazem as mudanças sem uma prévia interlocução com a Comissão do
CONSUP que é bem mais experiente e registra ainda a falta de bom senso da mesma em agir por
conta própria; professor Firmino responde que é um processo político e que pela lei a Comissão
Central tinha toda autonomia para agir e que éramos apenas a comissão sintetizadora para auxiliar,
afirma ainda que a mesma não quis acatar as sugestões e que resultou nas muitas reclamações e
dificuldades que foram enfrentadas. Professora Regina, na oportunidade, inicia elogiando a
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Comissão Disciplinadora pelo bom trabalho desenvolvido ao longo de todo processo, devido a sua
larga experiência em executar, mas pede também que seja lavrada em ata, uma nota de repúdio
em seu nome e em nome do Campus São Luís - Monte Castelo em relação as muitas atitudes da
Comissão Central, que trouxeram prejuízo as eleições no referido Campus. Marinalda Pereira,
questiona se não poderia ser criada uma resolução que regimentasse esse processo, tendo em
vista que pode haver muitas mudanças em curto espaço de tempo, como as que essa comissão
fez e que a comissão pode acabar sendo tendenciosa, e por isso se fosse possível criar a resolução
seria um meio de evitar tais situações. Professor Firmino enfatiza que, a grande questão é da
legislação que regulamenta o processo eleitoral, como em todas os Institutos e que a resolução
nunca estará acimas da lei. Dorival Santos, parabeniza o reitor e os diretores eleitos e reafirma que
foram cometidos muitos equívocos pela comissão, mas ressalta que não vê com bons olhos a
interferência do CONSUP. João Carlos Lima solicita mais uma vez a palavra para ampliar sua fala,
expressando que a comissão não teve bom senso, que foi horrível na condução do processo,
afirmando que muitas pessoas tiveram que recorrer à justiça por conta de impugnações
desnecessárias e para garantir seu direito de voto, percebeu-se que o tempo todo aconteceram
manobras no processo para inviabilizar a candidatura de alguns, e pede que se registre em ata,
que a Comissão Central foi extremamente arrogante e que só não entraram com Mandado de
Segurança por respeito a alguns colegas, por entender que alguns seriam muito prejudicados.
Professor Firmino, após as contribuições dos conselheiros, encerra a exposição do processo e
retorna a palavra ao presidente. Professor Roberto, retomando a palavra, esclarece que desde o
princípio já havia deixado claro que não iria se envolver no processo, que não iria tecer comentário
por ser agente do processo, mas valida os comentários feitos aqui nesse conselho, enquanto
presidente. Coloca, portanto, em regime de votação o encaminhamento do processo para escolha
de reitor e diretores gerais, o conselho homologa e encaminha. E, em seguida, dando continuidade,
expressa que no CONIF há uma preocupação quanto a legislação, por entender que a mesma está
bastante fragilizada, informa ainda que está ocorrendo eleições em outros Institutos e que eles
também têm enfrentando problemas similares, considerando o crescimento, a expansão dos
Institutos; então o CONIF já começou a despertar que há necessidade de precisa ser trabalhada
uma nova legislação. Expõe a conversa com o novo Ministro da Educação Mendonça Filho e
também retrata o cenário nacional, e espera que o cenário atual não venha conturbar o processo
dos Institutos. Pede ao conselho o consenso de homologar o processo eleitoral para que o mesmo
possa ser encaminhado para Brasília para tramitar no MEC e na Casa Civil, o mais breve possível,
tendo em vista a vigência do mandato de reitor que se encerra em setembro, para evitarmos
também perdas de conquistas já alcançadas. MINUTA DE REGULAMENTO DO COLEGIADO E
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS: com a palavra, profa. Ximena Bandeira, inicia agradecendo a
presença de vários representantes de Campi que tem na próxima pauta os planos de cursos,
ressaltam que a prática de apresentação e defesa dos cursos tem sido muito importante; fez uma
apresentação rápida, um breve histórico sobre os temas, destacando a necessidade e a
importância dessas duas resoluções para o nosso Instituto; informa que os mesmos já foram
apresentados em dois Colégios de Dirigentes, foram também amplamente divulgado no site,
passando por consulta pública, portanto, solicita que as resoluções sejam aprovadas por esse
conselho; passa então para apreciação, e a conselheira Liliane Costa, pede vistas para o
Regulamento do Colegiado, que após todas as explicações e deliberações dos conselheiros e da
PROEN, foi concedido trinta (30) dias, a contar desta data. A Revalidação de Diplomas foi posta
em regime de votação, pelo presidente, que foi aprovada sem ressalvas. PLANO DE CURSOS: o
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Presidente passou a palavra a chefe do Departamento Pedagógico (DEPED), Cleomar Pereira,
para apresentação à plenária das características de cada curso de educação profissional técnica
de nível médio constante do processo em análise. Após esse momento, o Presidente colocou em
apreciação e o Conselho Superior aprovou a criação de 16 cursos, que compreende o Campus
São José de Ribamar foram aprovados os Cursos de Internet e Programação de Jogos Digitais na
forma Integrada e Internet na forma Subsequente e Concomitante; no Campus Pedreiras foram
aprovados os cursos de Petróleo e Gás e Eletromecânica na forma subsequente; no Campus
Grajaú foram aprovados os cursos de Administração e Informática na forma Subsequente e
Administração na forma Integrada; no Campus Carolina foi aprovado o curso de Meio Ambiente na
forma Subsequente; no Campus Rosário foram aprovados os cursos de Informática e
Administração na forma Subsequente e Informática e Administração na forma Concomitante; e no
Campus Porto Franco os cursos de Informática e Agronegócio na forma Subsequente.
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ALTERAÇÕES DE REGIME DE TRABALHO: o
Presidente apresentou os processos dos servidores: Pedro dos Remédios Ribeiro
(23249.000864.2016-91) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Wallonilson Veras Rodrigues
(23249.022017.2015-11) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Marcony Alisson Ferreira
(23249.044442.2015-45) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Emerson Ney Leite
Rodrigues (23249.027281.2015-25) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Andreza
Fernandes Sousa Gonçalves (23249.004226.2016-48) - de 40h para 40h com Dedicação
Exclusiva; Ricardo de Sousa Ferreira Junior (23249.017514.2015-81) - de 40h para 40h com
Dedicação Exclusiva; Diely Carolina Pereira de Almada(23249.010655.2016-54) - de 40h para 40h
com Dedicação Exclusiva; Samuel Filgueiras Rodrigues (23249.038513.2014-91) - de 40h para
40h com Dedicação Exclusiva; Eric Sousa Cartagenes (23249.028822.2015-32) - de 40h para 40h
com Dedicação Exclusiva; Patrícia Helena Pereira Almeida Araújo (23249.022749.2015-95) - de
40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Francisco de Assis Pereira Filho (23249.045355.2015-13)
- de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Eliane de Souza Costa (23249.007403.2016-48) - de
20h para 40h. Após apreciação, o Conselho Superior foi favorável a alteração do regime de trabalho
dos processos apresentados, com exceção do processo do Professor Samuel Filgueiras
Rodrigues, que deverá retornar ao Campus de origem para ratificação da decisão ou não, pela
referida assembleia, e depois retorne a esse conselho; devendo-se proceder a redação das
resoluções para os processos que tiveram parecer favorável. PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DE
RESOLUÇÃO: o Presidente convidou a Pro Reitora Valeria Martins, para que fez a exposição dos
motivos que levaram a solicitação da revogação da referida resolução que estava contra dizente
com o regimento geral vigente. Posta em regime de votação, foi aprovada sem ressalvas.
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: o Presidente 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, 14 de junho de 2016.
REITOR
Francisco Roberto Brandão Ferreira
SECRETÁRIA
Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira
EX- REITOR
José Ferreira Costa
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Valéria Maria Carvalho Martins
REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL
Angelo Luiz Tadeu Ottati
Celso Gonçalo de Sousa
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João Batista Souza
João Carlos Lima Martins
José Álvaro Costa
Manoel Antônio Nicolau Barros
Silvio Conceição Pinheiro
REPRESENTAÇÃO DO MEC
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Regina Lucia Muniz Ribeiro
Ronald Ribeiro Correa
REPRESENTAÇÃO DOS DISCENTES
Djanira Rubim dos Santos
João Batista da Silva Passos
Levi de Sousa Silva
Zenilsa Gonçalves Viana
REPRESENTAÇÃO DOS DOCENTS
Agenor Almeida Filho
Marinalda Pereira de Sousa
Renato Darcio Noleto Silva
Simone Azevedo Bandeira de Melo Aquino
Vilson de Almeida Sousa
REPRESENTAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS

Dorival dos Santos
Irenilde de Sousa Castro
Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães
Liliane Regina Santos Costa
Samia Costa da Silva
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