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Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, das nove horas e trinta minutos às
Treze horas e Cinquenta minutos, no Auditório da Reitoria, teve início à Quinquagésima Sétima 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: Davina Camelo
Chaves, João da Paixão Soares e José Cardoso de Souza Filho todos Representantes titulares do
Colégio de Dirigentes, e Jackellyne Geórgia Dutra e Silva Leite, representante suplente do mesmo
segmento; Oglielson Pereira Silva e Raimunda Leida Feitosa de Sousa, todos representantes titulares
do segmento Discente, e Alice Maria Pinto Pinheiro, representante suplente do mesmo segmento;
Creudecy Costa da Silva, Francisco de Assis Pereira Filho, Renato Cadore e Rogério de Mesquita
Teles, Representantes titulares do segmento Docente; Antonio José Veloso Junior, José Lima Teles
Junior, Juariedson Lobato Belo, Márcia Andréa Araújo Santos e Rayanne Lopes dos Santos Silva,
Representantes titulares do segmento Técnico Administrativo; João Batista Souza e José Álvaro Costa,
representantes dos Egressos; Álvaro da Assunção Melo Veloso e João Carlos Lima Martins,
representantes da Sociedade Civil . ABERTURA DA REUNIÃO: após a confirmação de quórum suficiente
o Presidente, Roberto Brandão, declarou aberta a sessão dando boas-vindas a todos, e deu posse ao
novo conselheiros, suplente do segmento Docentes, Patrício Câmara Araújo; a seguir, destacou os
pontos da reunião. ORDEM DO DIA: o Presidente apresentou a pauta e convidou a Coordenadora dos
Órgãos Colegiados Superiores para submeter a ata da reunião anterior para apreciação. APRECIAÇÃO
DA ATA: a Coordenadora submeteu a ata da 56ª Reunião Ordinária do CONSUP, sendo a mesma
aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. MOMENTO DA PRESIDENCIA: O presidente fez um breve
relato sobre o andamento do processo para escolha de Reitor do IFMA, os tramites já realizados e onde
o processo se encontra atualmente; justificou a razão para realização da reunião presencial, destacando
que essa pode ser a última reunião com a atual gestão, enfatizou também que, gostaria de entregar
solenemente, o termo de posse aos novos membros que estão integrando esse Conselho, desejando a
todos que seja uma jornada exitosa e de muito aprendizado. HOMOLOGAÇÃO AD REFERENDUM: o
presidente apresentou aos conselheiros as motivações/justificativas para a realização das quatro
resoluções ad referedum, destacando que nunca foi uma prática desse gestão realizar resoluções ad
referedum, exceto em ocasiões de extrema necessidade, e que as mesmas não possam aguardar a
reunião do Conselho Superior; a seguir, o presidente colocou a proposta de homologação das resoluções
nº035 (Plano de Integridade do IFMA), 036 (Alteração da Política de Assistência ao Educando), 050 (FCC
nível Médio Técnico) e 051 (Relatório Institucional do Programa de Educação Tutorial – PET) em
apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo aprovadas, por unanimidade, sem ressalvas.
PLANOS DE CURSOS: o presidente convidou as representantes da Pro Reitoria de Ensino para tomarem
assento e proceder com as devidas apresentações; professora Ximena Bandeira, Pró-Reitora de Ensino,
fez a apresentação inicial, a começar pelos cumprimentos e agradecimentos a todos, em especial ao
presidente do Conselho que nos permitiu esse espaço, e a seguir passou a palavra para a pedagoga
Sonia Pedroni que fez a apresentação à plenária das características de cada curso, tanto criação quanto
reformulação, de educação profissional técnica de nível médio constante nos processos em análise; o
Presidente colocou em apreciação e o Conselho Superior aprovou a reformulação de 3 (três) cursos, que
compreende os Campi: Campus Araioses o curso de Técnico em Administração na forma Integrada;
Campus Imperatriz os cursos de Técnico em Edificações na forma Integrada e Campus São Luís Maracanã o curso de Técnico em Alimentos, na forma Concomitante, na modalidade EaD; e a criação de
6 (seis) cursos, que compreende os Campi: Campus Araioses o curso de Técnico em Informática na forma
Subsequente; Campus Presidente Dutra o curso de Técnico em Comércio, na forma Integrada, na
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modalidade, EJA; Campus São Luís - Maracanã o curso de Técnico em Agropecuária, na forma Integrada,
na modalidade EJA; Campus Viana o curso de Técnico em Comércio, na forma Subsequente e Campus
Zé Doca os cursos de Técnico em Meio Ambiente, na forma Concomitante, e Técnico em Petroquímica
na forma Concomitante. O presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de
votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação das resoluções;
dando continuidade, a pedagoga Christianne de Jesus Rocha que iniciou ressaltando 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, e fez a explanação dos cursos abaixo, destacando que os
mesmos estão previstos no PDI 2019/2023, e após análise dos Projetos de Cursos foi concluído que
atendem ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores (Tecnólogos), às Diretrizes Curriculares específicas
(Bacharelados) e de Formação de Professores ( Licenciaturas) e aos instrumentos de avaliação do MEC,
e apresentou a plenária a reformulação do Projetos Pedagógicos dos Curso de Licenciatura em Ciências
Biológicas do Campus Codó e a criação do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Campus
Pinheiro; o presidente colocou em apreciação a proposta, e após as considerações foi posta em regime
de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas a criação do curso de Tecnologia em
Gestão Ambiental do Campus Pinheiro, prosseguindo esse para redação da resolução; no tocante ao
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do Campus Codó, considerando as alterações e sugestões
do professor Rogério de Mesquita Teles, o mesmo foi retirado de pauta para que sejam feitas as
adequações e seja apreciação em reunião posterior. ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA: o presidente
convidou o auditor chefe, Halden Delio Fernandes Pereira, que explicou que na reunião passada alguns
tópicos foram solicitados apreciação, inclusive pela Procuradoria Jurídica, ressaltou que Auditoria Interna,
em reunião com todos os integrantes, fizeram uma análise minuciosa nos itens solicitados e submeteram
a Procuradoria Jurídica para obtenção do parecer; tendo vencido esse ponto, apresentou a plenária os
pontos que foram solicitados alteração, os que foram possíveis de serem alterados e os que, por serem
recomendações da CGU (Controladoria Geral da União), não puderam ser modificados. Após a
apresentação, 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 redação da
resolução. REGULAMENTO DO PROGRAMA DE APRIMORAMENTO DISCENTE: o presidente
convidou a assistente social, Dayse Rocha, que tomando assento, apresentou brevemente, o passo a
passo da construção do documento até chegar a esse pleno; destacou as competências, as atribuições,
os pré-requisitos para ingressar no programa e a estrutura do plano; em havendo divergência de opiniões,
foram colocados em votação os seguintes itens: Capitulo V inciso II: proposta 1 – manutenção da proposta
original, proposta 2 – retirada da exigência e proposta 3 – no mínimo 1 semestre; por maioria de votos,
venceu a proposta 3; no inciso IV do mesmo capitulo: proposta 1 – manutenção da proposta original e
proposta 2 – retirada do inciso; por maioria de votos, venceu a proposta 2; no inciso V do mesmo capitulo:
proposta 1 – manutenção da proposta original e proposta 2 – retirada do inciso; por maioria de votos,
venceu a proposta 2. Após as considerações e votações dos incisos, o presidente colocou o documento,
com um todo, para apreciação e regime de votação, sendo aprovado, por unanimidade, considerando as
ressalvas feitas. PPI ATUALIZADO: dando continuidade professora Maria do Perpétuo Socorro Azevedo
Carneiro, discorreu sucintamente, sobre as considerações que trouxeram esse tema para ser apreciado
por esse Conselho, ressaltou que o mesmo foi aprovado pela resolução nº076/2016 com vigência no (PDI)
Plano de Desenvolvimento Institucional 2013-2018; por esse motivo, traz a esse pleno para apreciação e
demais encaminhamentos. A seguir discorreu sobre as concepções fundantes da práxis educativa do
IFMA, as políticas de ensino, pesquisa e extensão, a política editorial, gestão e planejamento institucional,
as diretrizes da internacionalização e por fim a valorização e formação profissional do servidor. O
presidente colocou em apreciação a proposta, e não havendo considerações, foi posta em regime de
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votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas; prosseguindo para redação da resolução.
POLÍTICA DE AÇÕES AFIRMATIVAS DA PÓS GRADUAÇÃO DO IFMA: o presidente convidou a PróReitora Natilene Mesquita Brito, que tomando assento, agradeceu a oportunidade de estar perante esse
pleno, e iniciou esclarecendo que essa é uma demanda que já foi solicitada desde 2016; esclareceu ainda
que, a equipe é composta por vários eixos. Dando continuidade, falou quanto as reservas de vaga, a
composição da equipe que é composta por: 01 representante indicado pelo Departamento de PósGraduação da PRPGI, sendo que este presidirá a comissão, 01 representante dos Cursos de PósGraduação lato sensu do IFMA, 01 representante dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu do
IFMA, 01 representante autodeclarado negro ou indígena do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e
Indígenas (NEABI) do IFMA, 01 representante dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com
Necessidades Específicas (NAPNE’s) do IFMA; e finalizou, enfatizou as estratégias que serão utilizadas
para a permanência dos alunos. O presidente colocou em apreciação a proposta, e após considerações,
que foram acatadas pela Pró-Reitoria, foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade;
prosseguindo para redação da resolução. O presidente colocou em apreciação a proposta, e não havendo
considerações, foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas;
prosseguindo para redação da resolução. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO: o presidente
apresentou os dois processos que chegaram para apreciação do Conselho, ressaltando que os mesmos
passaram por todos os setores competentes, inclusive AUDINT, CPPD, banco de equivalência e
disponibilidade financeira, antes de chegar a esse pleno. O presidente colocou a proposta em apreciação,
e em seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, os processos foram aprovados e
prosseguindo a seguir para a redação das resoluções de: Rosa-Lima Vasconcelos Coelho Duailibe
(Processo nº23249.061441.2018-16) – de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva e Willanickson
Jacksemuller Santos Lago (Processo nº23249.001632.2019-18) – de 40h para 40h com Dedicação
Exclusiva. 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, Coordenadora dos Órgãos Colegiados Superiores, lavrei a presente ata, que será assinada pelo
Presidente, por mim e por todos os presentes. São Luís - MA, 27 de outubro de 2020.
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