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Ata da 38ª Reunião Ordinária em 28/08/2017.
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2017, das nove horas e trinta e cinco minutos às
treze horas e dez minutos, no Auditório do Campus São Luís – Centro Histórico teve início à
Trigésima Oitava 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 e
Simone Azevedo Bandeira de Melo todos Representantes Docentes, titulares, e Rommel de
Sousa Neves, representante Suplente da mesma representação; Dorival dos Santos, Irenilde de
Sousa Castro, Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães, Liliane Regina Santos Costa e Samia
Costa da Silva todos Representantes dos Técnicos Administrativos, titulares; Carlos Antônio
Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, João da Paixão Soares, José Cardoso de Souza
Filho e José Valdir Damascena Araújo, Representantes do Colégio de Dirigentes (COLDIR),
titulares; João Batista Souza, representantes dos Egressos, o mesmo justificou a ausência do
senhor José Álvaro Costa, que em virtude de uma consulta anteriormente agendada não pode se
fazer presente; João Carlos Lima Martins, representantes da CUT; e Paulo Cesar Marques
Doval, convidado representante da CPPD; Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva, Sonia
Pedroni e Maria Goretti de Mesquita Costa Sousa, convidadas representantes da PROEN; e
Dayana dos Santos Delmiro Costa, convidada representante da PRPGI. 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 conselheira: Hélica Araújo
Silva, representante Titular da Sociedade Civil/ Federação dos Trabalhadores da Agricultura do
Estado do Maranhão (FETAEMA), para que a mesma possa ter voz e voto na reunião, no uso da
palavra, a conselheira empossada agradeceu a oportunidade de participar desse conselho e
destacou que tem sido de grande importância e valia para a sociedade civil esse espaço e a
parceira com o IFMA. 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 37ª Reunião Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada por
unanimidade, sem ressalvas. INFORMES: o presidente do Conselho, Roberto Brandão, dentro dos
informes discorreu, mais uma vez sobre o cenário atual, a quantia já liberada e que estão
negociando para chegar ao 100% da liberação; ainda nos informes, falou sobre o Instituto
Politécnico do Porto e a Mobilidade Acadêmica e na oportunidade aproveita para solicitar, deste
Conselho, a liberação para participar da Assinatura do convenio CONIF/IPP/IFMA que tratará sobre
as regras de uso que acontecerá em Portugal e as despesas serão todas custeadas pelo CONIF e
ressaltou que nessa mesma viagem irá para Espanha para validar a . PROPOSTA DE NORMAS
PARA PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM
ATIVIDADES ESPORÁDICAS REMUNERADAS OU NÃO REMUNERADAS: o presidente
convidou o professor Paulo Doval que iniciou se apresentando aos presentes e em seguida,
discorreu sobre as normas, expos a fundamentação e a lei em que a mesma se baseia, explicou
que a regulamentação é voltada para professores em regime de trabalho de 40 horas com
dedicação exclusiva, e que, partir da aprovação da resolução, os professores vão poder solicitar,
por até 8 horas semanais ou 416 horas anuais, a participação em atividades esporádicas em
instituições de ensino e tecnologia. Os conselheiros Rommel Neves, Carlos Firmino, Valdir
Damascena e Simone Bandeira fizeram suas contribuições, as quais foram observadas e acatadas
pelos membros da CPPD professor Paulo Doval e Valdir Mariano, que ressaltaram que tais
contribuições são sempre bem-vindas pois enriquecem e aprimoram o documento. O presidente
Ata da 38ª Reunião Ordinária do CONSUP, 28/08/2017.
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colocou a proposta em apreciação e regime de votação, a mesma foi aprovada por unanimidade,
nos pontos não haviam divergências; quanto aos pontos polêmicos, foram considerando e
pontuados um a um sendo em seguida aprovados com as alterações dos itens propostos pelo
plenário do Conselheiro Superior, os quais serão organizados pela CPPD e encaminhados a
Secretaria para a redação da resolução. PLANOS DE CURSO: o Presidente passou a palavra
para a Pró-Reitora de Ensino, Ximena Bandeira, que após os cumprimentos e agradecimentos a
todos em especial aos representantes dos Campi que vieram para fazer a defesa do curso e
responder a quaisquer dúvidas que surgirem durante a explanação dos cursos, convidou a
Pedagoga Sonia Pedroni para fazer a apresentação à plenária das características de cada curso
de educação profissional técnica de nível médio constante nos processos em análise; professor
Cardoso, no uso da palavra, solicita que seja revista a oferta de alguns cursos que são próprios
de Campus agrícola e estão sendo ofertados em Campus não agrícolas, considerando que há um
prejuízo no desenvolvimento acadêmico; após esse momento, o Presidente colocou em apreciação
e o Conselho Superior aprovou a criação de 11 cursos, a reformulação de 5 cursos e a certificação
de 2 cursos com fim único, que compreende os Campi: Campus Bacabal o curso de Técnico em
Comércio na forma Subsequente; Campus Barra do Corda o curso de Técnico em Desenho de
Construção Civil na forma Integrada; Campus Caxias os cursos de Técnico em Vendas e Técnico
em Agroindústria na forma Integrada para Jovens e Adultos; Campus Itapecuru-Mirim o curso de
Técnico em Meio Ambiente na forma Subsequente; Campus Timon o curso Técnico em Edificações
na forma Subsequente; Campus Viana os cursos de Técnico em Desenvolvimento de Sistema e
Técnico em Administração na forma Subsequente, Técnico em Aquicultura, Técnico em
Desenvolvimento de Sistema e Técnico em Agroecologia na forma Integrada; a Reformulação dos
Projetos de Curso: Campus Caxias o curso Técnico em Agroindústria na forma Integrada; Campus
Coelho Neto curso de Técnico em Automação Industrial na forma Subsequente; Campus Imperatriz
os cursos de Técnico em Segurança do Trabalho na forma Subsequente e Técnico em Segurança
do Trabalho na forma Concomitante; e Campus Pinheiro o curso Técnico em Edificação na forma
Integrada; e ainda, no Campus Barra do Corda o curso Técnico em Agricultura na forma
Concomitante e Campus São João dos Patos o curso Técnico em Agroecologia na forma
Subsequente, sendo observado estes a ressalva de que seja destacado o fim único para evitar
ofertar posterior considerando a não habilitação do Campus; dando continuidade à apresentação
da PROEN, a professora Goretti de Mesquita fez a explanação do Projeto do Curso Bacharel em
Agronomia do Campus São Raimundo das Mangabeiras, ressaltando que o mesmo já oferta o
curso a nível médio; apresentou a seguir síntese do curso, o corpo docente, os requisitos legais e
destacou ainda sobre o estágio e o Trabalho de Conclusão de Cursos que são obrigatórios. O
presidente colocou em apreciação e em seguida para o regime de votação, sendo aprovado por
unanimidade e sem ressalvas. Professor Roberto agradece a apresentação e as considerações
dos conselheiros e convidou a professora Dayana Delmiro que apresentou à plenária as
características de cada curso de Pós Graduação e Especialização constante nos processos em
análise e convidou os representantes dos Campi para fazer uma explanação mais ampla dos
cursos e dirimir quaisquer dúvidas, com exceção do Campus São João dos Patos, que não havia
representação; após esse momento, o Presidente colocou em apreciação, e o Conselho Superior
aprovou a criação de 3 Especializações Lato Sensu que compreende os Campi: Bacabal o curso
de Especialização em Controle de Qualidade em Alimentos; São Luís - Centro Histórico o curso de
Especialização em Arte, Mídia e Educação; concernente o Campus São João dos Patos o curso
de Educação para as Relações Étnicas e Raciais, como houveram muitos questionamentos e
considerações, foi aprovado considerando a ressalva de que o coordenador do curso ou um
Ata da 38ª Reunião Ordinária do CONSUP, 28/08/2017.
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representante do Campus se reúna com o conselheiro Dorival dos Santos para fazer as devidas
adequações propostas por este conselho. O conselheiro Agenor Almeida, sugeriu que Dorival
apresente a este pleno, na próxima reunião, o parecer da reunião feita com o representante dos
referido Campus; professor Roberto agradece aos representantes Dayana Delmiro da PRPGI, Ana
Caroline Pires Miranda do Campus Bacabal, Marcus Ramusyo Brasil e Zeila Souza de Albuquerque
do Campus São Luís – Centro Histórico, que se fizeram presentes e puderam fazer a defesa dos
trabalhos. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO: O Presidente apresentou os 2 (dois)
processos de alteração de Regime de Trabalho dos servidores, ressaltando que os processos
tramitaram por todos os setores responsáveis, inclusive na disponibilidade orçamentária e auditoria
interna, antes de chegar a Secretaria dos Colegiados; por haver duas situações diferenciadas, o
presidente pontuou caso a caso e colocou para apreciação separadamente, sendo: o primeiro caso,
Pedro Alves Fontes Neto (nº23249. 042839.2016-83) - de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva
– DE, que passou pelos tramites acima citado e não há nada que o restrinja, foi colocado em
apreciação e o Conselho Superior foi favorável a alteração de regime de trabalho do processo
acima citado; o segundo caso, Ronaldo Henrique Sotero dos Santos (nº23249. 013077.2015-77) de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva – DE, houveram algumas complicações no decorrer do
seu percurso, no momento em que ele solicitou alteração de regime de trabalho, em primeiro
momento o Campus negou, quando o Campus aprovou, não havia saldo no banco de equivalência,
assim sendo o processo ficou parado, quando abriu banco ele foi restringido por acumulo de
emprego, quando ele estava apto para fazer alteração do regime, após comprovar que não
acumulava outros empregos, ele entrou na margem dos cinco anos para aposentadoria; o processo
então foi para o jurídico que deu parecer favorável entendendo que o mesmo entrou com pedido
antes do prazo, sendo encaminhado para a Auditoria, a mesma deu parecer que o mesmo não tem
direito por estar dentro dos cinco anos, voltando para o jurídico, o mesmo encaminha para a
instancia máxima, o CONSUP; o presidente então, coloca para apreciação dos conselheiros, que
fizeram suas considerações quanto ao caso acima citado. O presidente então, abre para que os
conselheiros façam suas considerações com relação a situação do processo; no uso da palavra os
conselheiros fizeram suas manifestações, com relação ao processo acima citado. Após
apreciação, o Conselho Superior foi favorável a alteração do regime de trabalho do processo
apresentado, devendo-se proceder a redação das resoluções. ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:
O Presidente agradeceu a presença e a participação de todos, e não havendo mais nada a ser
tratado, encerrou a reunião. 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, 28 de agosto de 2017.
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