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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 44ª Reunião Ordinária em 27/08/2018.
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de 2018, das nove horas e vinte minutos às
quatorze horas e cinco minutos, no Auditório da Reitoria, teve início à Quadragésima Quarta
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: Carlos Antônio Barbosa Firmino, Davina Camelo Chaves, João da Paixão
Soares, José Cardoso de Souza Filho e José Valdir Damascena Araújo todos
Representantes do Colégio de Dirigentes, titulares; Alclemar Santos França, Aldair Ferreira
Santos, Felipe dos Santos Silva, Oglielson Pereira Silva e Ranjef Carneiro Araújo, todos
Representantes dos Discentes; Agenor Almeida Silva, Rommel de Sousa Neves e Rosimiro
Araújo do Nascimento, todos representantes titulares do segmento Docente; Francisco
Ferreira Moreno Filho, Irenilde de Sousa Castro e Ivesmary Loureiro Ribeiro Magalhães
todos representantes titulares do segmento Técnico Administrativo Celso Gonçalo de Sousa,
João Carlos Lima Martins, Hélica Araújo Silva e Léa Cristina da Costa Silva representantes
da Sociedade Civil; João Batista Souza e José Álvaro Costa, representantes dos Egressos.
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: Dorival dos Santos, representante titular do segmento Técnico Administrativo;
Amanda Santos e Reginaldo Sales Costa, representantes titular do segmento Docente.
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 43ª Reunião Ordinária do CONSUP, a qual foi aprovada, por unanimidade,
considerando a ressalva da justificativa de ausência do conselheiro José Álvaro, feita pelo
conselheiro João Batista Souza. INFORMES: o presidente do Conselho, Roberto Brandão,
agradeceu a presença de todos e, em especial, aos conselheiros que puderam se fazer presente,
na solenidade de inauguração do prédio da Reitoria. Facultou em seguida, a palavra aos
conselheiros Léa da Costa, que justificou suas ausências nas reuniões anteriores, devido ao
grande número de demandas na Superintendência do Trabalho; e Alclemar Santos,
representante dos Discentes, que aproveitou para agradecer o tempo como conselheiro, mas
que, devido ao término do seu período letivo, deixa esse conselho agradecido pelo tempo de
aprendizagem e crescimento, e as oportunidades aqui adquiridas. PLANO DE CURSO: o
presidente convidou a professora Maria Goretti e a Pedagoga Sonia Pedroni para tomarem
assento e proceder com as devidas apresentações; após os cumprimentos e agradecimentos a
todos, em especial aos representantes dos Campi, aproveitou o ensejo para apresentar os
Coordenadores dos Campi representados, que vieram para fazer a defesa do curso e responder
a quaisquer dúvidas que surgirem durante a explanação dos cursos, 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 informou que a apresentação
se iniciaria com os cursos superiores. Em seguida, a professora Maria Goretti apresentou a
plenária o Projeto Pedagógico do Curso de Zootecnia, do Campus São Raimundo das
Mangabeiras, ressaltando que o mesmo percorreu todos os tramites necessários até que
chegasse a esse conselho; a seguir, expos sobre a necessidade da reformulação do Projeto
Pedagógico do Curso, ressaltando que a reformulação além de necessária vem fortalecer e
reafirmar a conceituação do curso, e imediatamente, apresentou o Projeto Pedagógico do Curso
de Zootecnia, Campus Caxias; o presidente colocou em apreciação a proposta, e após as
Ata da 44ª Reunião Ordinária do CONSUP, 27/08/2018.
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considerações foi posta em regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem
ressalvas.Dando continuidade, a Pedagoga Sonia Pedroni, que antes de iniciar as
apresentações, esclareceu que o plano de curso de Cooperativismo, na modalidade a distância,
do Campus Alcântara foi retirado de pauta por necessidade de alguns ajustes; seguidamente, 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 07 (sete) cursos, que compreende os Campi: Campus
Imperatriz o curso de Técnico em Eletromecânica na forma Concomitante; Campus ItapecuruMirim o curso de Técnico em Informática na forma Integrada; Campus Presidente Dutra os cursos
de Técnico em Agronegócio na forma Subsequente e Técnico em Administração na forma
Subsequente e o Campus São Luís - Centro Histórico os cursos de Técnico em Eventos na forma
Concomitante, Técnico em Rede de Computadores na forma Concomitante e Técnico em
Refrigeração e Climatização na forma Concomitante; e a reformulação de 06 (seis) cursos, que
compreende os Campi: Campus Bacabal o curso de Técnico em Química na forma Integrada;
Campus Imperatriz os cursos de Técnico em Administração na forma Integrada na modalidade
Educação de Jovens e Adultos, Técnico em Eletromecânica na forma Subsequente, Técnico em
Eletrotécnica na forma Concomitante, Técnico em Eletrotécnica na forma Subsequente e o
Campus Porto Franco o curso de Agronegócio na forma Subsequente. A conselheira Amanda
Santos pede se registre, em ata, a sua sugestão de que os Campi que apresentassem novos
cursos para aprovação também apresentassem uma RAP (Relação Alunos Professor); além da
RAP é relevante apresentar a média de aulas dos professores que atuarão no novo curso. Assim,
permitiriam ao Conselho mensurar se haverá sobrecarga de aula para os docentes, permitindo
também ao CONSUP avaliar se isso comprometeria a qualidade da Pesquisa e Extensão
desenvolvidas por estes profissionais. 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. Ao todo, foram apresentados 4 (quatro) polos: Bacabal,
Presidente Dutra, São João dos Patos e Timbiras. 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, os polos de Bacabal, Presidente
Dutra e São João dos Patos, prosseguindo para a redação das resoluções; quanto ao Polo
Timbiras, considerando as inconsistências encontradas, o mesmo não foi aprovado e, para este
polo, foi sugerido que retornasse a base para que sejam feitas as adequações necessárias e
encaminhado posteriormente para apreciação deste Conselho. CENTRO DE REFERÊNCIA EM
CIÊNCIAS AMBIENTAIS DO ITAPIRACÓ: o Presidente convidou o professor Carlos Magno, que
suscintamente, discorreu sobre o Centro de Referências, é um órgão vinculado à Reitoria do
Instituto Federal do Maranhão, embora já estivesse em funcionamento desde 2015. Tem como
objetivo desenvolver projetos de pesquisa, ensino, inovação e extensão voltados para o
desenvolvimento socioambiental nas áreas de Agroecologia, Ciência do Solo, Meio Ambiente e
Tecnologias, destinados a promover o desenvolvimento integrado da educação profissional com
os vários segmentos da indústria, comercio, serviços, instituições públicas e sociedade civil;
visando dar visibilidade às suas ações, no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, outras
instituições públicas, empresas privadas, organizações da sociedade civil e público em geral,
elaborou este catálogo, que no geral, destaca os projetos realizados, em realização e os
Ata da 44ª Reunião Ordinária do CONSUP, 27/08/2018.
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previstos, destinados a consecução dos objetivos deste centro de referência. Ressaltou ainda
sobre as atividades desenvolvidas no Centro de Referência, que são realizadas em parcerias,
principalmente com os Campi do IFMA, organizações públicas e privadas e sociedade para que
possa lograr seus objetivos, embora suas ações sejam ainda desconhecidas por falta de
divulgação, daí a razão desta publicação. Também este centro não possui corpo técnico para dar
suporte aos seus projetos nem laboratórios para validar os estudos em que estes são
necessários.Todos podem integrar-se às ações do Centro de Referência em Ciências Ambientais:
estudantes, professores, administrativos e integrantes da sociedade, visto que o seu foco é
atender às diversas demandas ligadas ao ensino, pesquisa, extensão e prestação de serviços.
Os produtos e serviços originados das pesquisas, difusão tecnológica e outras ações destinam-se
a solução de problemas relacionados ao instituto e aqueles encontrados na sociedade.
Comunicados técnicos, difusão tecnológica, artigos científicos, banners, vídeos e publicações
didáticas para dar suporte a projetos, serão publicados e divulgados para dar conhecimento ao
público acadêmico e a sociedade das ações desse Centro de Referência. Apresentou ainda, um
histórico do Centro de Referências, os profissionais que lá desenvolvem suas atividades, e as
áreas de atuação e os projetos do Centro de Referência, e finalizou mostrando algumas imagens
do local, para apreciação dos conselheiros. REGULAMENTO DO PORTAL DE PERIÓDICOS
ELETRÔNICOS DO IFMA: o presidente convidou a Pro Reitora de Pesquisa e Inovação,
professora Natilene Brito, que na oportunidade chamou sua equipe, para que tomassem assento
à mesa, para que juntas fizessem a apresentação. Natilene ressaltou que, nos últimos anos, os
Campi do IFMA têm criado suas revistas científicas, e que com isso, sentiu-se a necessidade de
elaborar normas para ambientá-las dentro do portal de periódicos, que é uma forma de
proporcionar visibilidade as revistas, mas continuam sendo gerenciadas pelos Campi. Reforçou
ainda que, a intenção é alcançar o Qualis – conjunto de procedimentos utilizados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para estratificação da
qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação, pois assim, melhoraremos
nossa avaliação junto a esta Coordenação. Com a palavra, a professora Flávia Arruda,
apresentou o regulamento para a criação da plataforma, que preside o comitê criado para avaliar
o trabalho e, destacou sua estrutura composta pelo Comitê Executivo, Conselho Editorial,
Coordenação do Portal e Editores de Periódicos; destacou que, o regulamento do portal surge da
necessidade de se institucionalizar algo que já existia, mas alocando apenas a
revista Acta Tecnológica; com o aumento de periódicos científicos, precisou-se seguir as normas
mínimas de qualidade para edição de uma revista científica, e acrescentou que a finalidade do
portal é agregar todos os periódicos científicos da instituição, normatizar os procedimentos para a
criação, funcionamento, manutenção e qualificação do portal de periódicos do Instituto. 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 para a redação da resolução. REGULAMENTAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONAL: o
presidente convidou o Diretor de Administração e Planejamento, do Campus Caxias, presidente
do Grupo de Trabalho, que externou a imensa satisfação em se fazer presente novamente a este
conselho, iniciou exprimindo a necessidade da regulamentação do uso de imóveis funcionais,
para os Campi que os possuem; e, em seguida, fez a explanação do Regulamento, destacando
os pontos que foram estudados e trabalhados pelo grupo de trabalho. Após a apresentação e as
colocações feitas pelos conselheiros e, considerando a necessidade de que muitos pontos
precisam ser revistos e ajustados, o encaminhamento dado, pelo presidente, foi que o
documento, após as modificações sugeridas por esse conselho, seja sintetizado e encaminhado
Ata da 44ª Reunião Ordinária do CONSUP, 27/08/2018.
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ao Jurídico, e logo após a manifestação do mesmo, seja direcionado para ser apreciado na
próxima reunião do Conselho. POLÍTICA DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
DO IFMA: O Presidente convidou o Pro Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional,
professor Carlos Cesar e a Diretora de Planejamento e Desenvolvimento Humano, Clarisse
Medeiros, que juntos apresentaram a Política, iniciando pela sua base, que está em
conformidade com as recomendações atinentes à gestão de riscos na administração pública
federal constantes dos acórdãos n° 2.467/2013, 1.273/2015, 2.127/2017 e 1815/2018, este último
para o IFMA, todos do plenário do Tribunal de Contas da União; da Instrução Normativa (IN)
conjunta nº001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral da
união, de 10 de maio de 2016, a qual estabelece que os órgãos e entidades do Poder Executivo
Federal deverão adotar práticas relacionadas à gestão de riscos; do Decreto n° 9.203 de 22 de
novembro de 2017 que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional; e da Portaria nº 1.082 de 25 de abril de 2018 do Ministério da
Transferência e Controladoria Geral da União, o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) estabelece
a sua Política de Gestão de Riscos, Integridade e Controles Internos; em seguida, apresentou a
natureza política, os principais objetivos, responsabilidades e competências, os controles internos
da Gestão, a composição, o funcionamento, e por fim, a implementação da gestão de riscos. O
presidente, então, colocou a proposta da minuta em apreciação, e em seguida, regime de
votação, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, 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, 27 de agosto de
2018.
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