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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
COORDENAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS – CONSUP
Ata da 46ª Reunião Ordinária em 10/12/2018.
Aos dez dias do mês de dezembro do ano de 2018, das nove horas e vinte minutos às treze horas e
dez minutos, no Auditório da Reitoria, teve início à Quadragésima Quinta 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: Valéria Maria
Carvalho Martins, ex-Reitora; 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 e Julio Cesar Nascimento de Souza, suplente da mesma representação; Aldair
Ferreira Santos, Felipe dos Santos Silva, Oglielson Pereira Silva e Ranjef Carneiro Araújo todos
Representantes dos Discentes; Agenor Almeida Silva, José Antonio Alves Cutrim Junior,
Rommel de Sousa Neves e Renato Dárcio Noleto Silva, todos representantes titulares do
segmento Docente; Dorival dos Santos, Francisco Ferreira Moreno Filho, Irenilde de Sousa
Castro, Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães e Retieli de Oliveira Silva, todos representantes
titulares do segmento Técnico Administrativo. 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 conselheiros: Agatângelo Lima Silva e Caetano José Silva
Cardoso, representantes suplentes dos Egressos; Emerson de Macedo Galvão, representante da
Sociedade Civil FAEMA. ORDEM DO DIA: o Presidente apresentou a pauta e convidou a Chefe da
Secretaria para submeter a ata da reunião anterior para apreciação. APRECIAÇÃO DA ATA: a
Secretária submeteu a ata da 45ª Reunião Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas. INFORMES: o presidente do Conselho, Roberto Brandão, agradeceu a
presença de todos e inicicou convidando os presentes para um almoço de confraternização de
encerramento das atividades do ano letivo. HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DO
CAMPUS COELHO NETO – o presidente discorreu, brevemente, sobre o processo eleitoral que
houve no Campus e convidou o presidente da comissão Rommel de Sousa Neves, para fazer o relato
de como ocorreram as eleições; com a palavra, Rommel agradeceu pela confiança depositada no
Grupo de Trabalho, e explicou que a eleição, embora tenha havido alguns percaussos que foram
ajustados pelo jurídico, ocorreu de forma tranquila, os prazos foram cumpridos a risca sem
necessidade de prorrogação; e ressalta que, o processo tramitou pelo jurídico que atribuiu parecer
favorável, em seguida, foi encaminhado ao Conselho Superior para demais encaminhamentos. O
presidente colocou a proposta em apreciação, em seguida, regime de votação, a homologação do
resultado do processo eleitoral do Campus Coelho Neto para escolha do Diretor Geral, conforme
processo encaminhado aos conselheiros, teve a candidatura do professor Anderson Oliveira da Silva,
por dois anos até as eleições de Reitor e Diretores Gerais em 2020, sendo aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação da resolução. Convida os conselheiros
para a posse do novo diretor que será no dia 18 em Coelho Neto. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO
ELEITORAL DOS CAMPI GRAJAÚ E PEDREIRAS – o presidente explicou que após cincos anos de
funcionamento, os Campi têm direito ao processo eleitoral de escolha seu diretor geral, nessa
situação temos dois Campi que se habilitaram, recentemente, para essa escolha, Grajaú e Pedreiras,
e como o processo inicia-se e tem seu fim neste Conselho, faz-se impreterível a constituição de uma
comissão para organizar e montar a Comissão Eleitoral do Campus; sendo aberta aos conselheiros, o
direito de se disporem para constituir a comissão, a mesma foi composta pelos seguintes membros:
João da Paixão Soares (Presidente), Rommel de Sousa Neves, Retieli de Oliveira Silva, Oglielson
Pereira Silva e Agatangelo Lima Silva. PLANO DE CURSO: o presidente, convidou a professora
Ximena Bandeira, que agradeceu a oportunidade de estar mais uma vez neste Conselho para trazer
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nosvos cursos; apresentou os representantes dos Campi que vieram para fazer quaisquer defesas
que se fizerem necessárias e convidou a pedagoga Sonia Pedroni para proceder com as devidas
apresentações; após os cumprimentos e agradecimentos a todos, em especial aos representantes
dos Campi, ressaltou que, todos os projetos de cursos passaram pela Pro Reitoria de Ensino, sendo
analisados a partir da legislação, e estão aptos a serem apreciados por esse conselho; em seguida,
fez a apresentação à plenária das características de cada curso de educação profissional técnica de
nível médio constante nos processos em análise; o Presidente colocou em apreciação e o Conselho
Superior aprovou a criação de 11 cursos, a reformulação de 1 curso e a certificação de 1 curso com
fim único, que compreende os Campi: Campus Açailândia o curso Técnico em Informática, na forma
Integrada; Campus Grajaú os cursos de Técnico em Agropecuária, na forma Integrada e Técnico em
Agropecuária, na forma Subsequente; Campus Itapecuru-Mirim o curso Técnico em Informática, na
forma Subsequente; Campus Presidente Dutra o curso Técnico em Meio Ambiente, na forma
Integrada; Campus São Raimundo das Mangabeiras os cursos Técnico em Aquicultura, na forma
Integrada e o Campus Viana os cursos Técnico em Aquicultura, na forma Subsequente e Técnico em
Agricultura, na forma Subsequente; e a reformulção do curso Técnico em Meio Ambiente do Campus
Buriticupu e ainda, no Campus Buriticupu o curso Técnico em Agropecuária na forma Concomitante,
sendo observado a este a ressalva de que seja destacado o fim único para evitar ofertar posterior e
considerando a não habilitação, do mesmo, no Campus; o presidente colocou em apreciação a
proposta, e após as considerações foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por
unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação das resoluções. MINUTA DO
REGIMENTO INTERNO DOS CAMPI: o Presidente convidou o presidente do Grupo de Trabalho,
professor José Cardoso, que agradeceu a oportunidade e apresentou os membros que compoe esse
GT, sendo: José Cardoso de Souza Filho (presidente), Carlos Antonio Barbosa Firmino, Fabio
Lustoza Souza, Madalena Martins de Souza Neves e Silvana Maria Ribeiro Pereira; em seguida,
apresentou os princípios norteadores, a estruturação básica, os órgãos colegiados comuns, os órgãos
de apoio e executivo comum a todos os Campi; explicou que todas as alterações foram feitas através
de consultas aos Campi. Após a apresentação, o conselheiro Renato Darcio Noleto Silva, pediu a
palavra e questionou se não seria cabível identificar o processo de escolha dos Coordenadores de
Cursos e outros casos de coordenação (Como prevê o artigo 3º da Resolução 117/2013), uma vez
que a mesma afirma que os Coordenadores de cursos (recebem FCC) devem ser eleitos pelos pares
e não indicado pelo diretor; além da regulamentação da referida escolha dos coordenadores de
cursos técnicos, ma vez que as funções não se enquadram como funções de livre nomeação e
exoneração por não caracterizar direção, chefia e/ou assessoramento. O GT, em resposta, afirmou
que Não, pois se tratava de uma outra linha de organização que já é regulamentada. Após a
apresentação e as considerações feitas pelos conselheiros, foram aceitas as seguintes alterações:
Incluir no Conselho Diretor do Campus a natureza deliberativa ressaltando que a mesma não conflite
com as competências de CONSUP; Ressaltar no corpo do texto a identificação numérica com as
devidas datas de aprovação das resoluções citadas - CPPD, CPA, NDA e Colegiado de Curso e
Incluir como membro do Conselho de Classe o Coordenador da Coordenadoria de Assuntos
Estudantis ou equivalente nos Campi; foi sugerida ainda, a correção nas competências do NEABI
(Núcleo de Educação Ambiental), porém não foi acatada por não constar em legislação específica. O
presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por
unanimidade, considerando as ressalvas, prosseguindo para a redação da resolução. MINUTA DE
RESOLUÇÃO PARA FCC TÉCNICO E SUPERIOR: o Presidente passou a palavra para o professor
Maron Oliveira, Diretor Geral do Campus Bacabal e coordenador do Grupo de Trabalho (GT) da
proposta de distribuição de FCC para os Campi, o mesmo iniciou apresentando a composição do GT
Ata da 46ª Reunião Ordinária do CONSUP, 10/12/2018.
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e fez, em seguida, um breve histórico sobre o trabalho do grupo, ressaltou que foi utilizada a Portaria
246 do MEC como referência e explanou como foi realizado o trabalho, destacando que foi utilizada a
Plataforma Nilo Peçanha, que deu grande base e reforço para os estudos. O presidente colocou a
proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem
ressalvas, prosseguindo para a redação da resolução. INDICAÇÃO DE FUNÇÃO COMISSIONADA
DE CURSO DE MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA): o Presidente aproveitou para destacar
que o Instituto vem crescendo em conhecimento e alcançamos o exito de mais mestrado, e com isso
preciamos de conceder uma FCC para que o coordenador possa trabalhar e prosseguir com o
projeto; o presidente colocou a proposta para apreciação, e em seguida, em regime de votação,
sendo aprovado por unanimidade, sem ressalvas. CREDENCIAMENTO DE POLO (EaD): O
Presidente convidou Carlos Guilherme Cerqueira, coordenador do PRONATEC/MedioTec no IFMA,
que apresentou para a plenária o processo de credenciamento de novos polos de Educação a
Distância (EAD) do IFMA. Explicou que o Centro de Referência Tecnológica do IFMA fez a avaliação
dos polos, a fim de averiguar a existência dos requisitos mínimos para o credenciamento de um polo
EAD; em seguida, apresentou o Polo de Barreirinhas, enfatizando que tudo está dos padrões para
desenvolver as atividades previstas. Após a apresentação e as considerações feitas pelos
conselheiros, o presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação,
sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo assim, para a redação da resolução.
MINUTA DO REGULAMENTO DOS TESTES DE IDIOMAS PARA FINS ACADÊMICOS NO ÂMBITO
DO IFMA: o Presidente convidou a professora Maria Helena Sales, que agradecendo a oportunidade,
informou aos presentes que a minuta passou primeiramente pela assessoria jurídica do IFMA, a
PROJUR, para análise e parecer; em seguida, destacou os principais pontos da minuta, como as
normas para oferta do exame, as línguas que poderão ser ofertadas, sendo estas: Inglês, Francês,
Espanhol e Português; como serão ocupadas as vagas a serem ofertadas, os certificados, o edital
contendo as regras para realização da prova. Após a apresentação e as considerações feitas pelos
conselheiros, o presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação,
sendo aprovada, por unanimidade, considerando as ressalvas a serem feitas no documento,
prosseguindo para a redação da resolução. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: O Presidente
agradeceu a presença e a participação e, não havendo mais nada a ser tratado, encerrou a reunião. E
eu, Nadylayne Rackel Diniz de Oliveira, Coordenadora dos Órgãos Colegiados lavrei a presente ata,
que será assinada pelo Presidente, por mim e por todos os presentes. São Luís - MA, 10 de
dezembro de 2018.
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