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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 SUPERIORES – CONSUP
Ata da 56ª Reunião Ordinária em 21/08/2020.
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, das nove horas e vinte e cinco minutos
às Catorze horas e Cinquenta minutos, em Ambiente Virtual, teve início à Quinquagésima Sexta
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, José Valdir Damascena Araújo todos Representantes titulares do Colégio de
Dirigentes; Jheymisson Kayron Pereira Almeida, Jidean da Silva Viana, 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; 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 aos dez (10) novos conselheiros, sendo: Docentes Creudecy Costa da Silva, Francisca
Inalda Oliveira Santos, Francisco de Assis Pereira Filho, Renato Cadore e Rogério de Mesquita
Teles; e Técnicos Administrativos Antonio José Veloso Junior, José Lima Teles Junior, Juariedson
Lobato Belo, Márcia Andréa Araújo Santos e Rayanne Lopes dos Santos Silva; 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 55ª Reunião Ordinária do CONSUP,
sendo a mesma aprovada, por unanimidade, sem ressalvas. MOMENTO DA PRESIDENCIA: O
presidente fez a apresentação da mesa diretora bem como dos convidados e passou a palavra ao
presidente do Grupo de Trabalho que coordenou as eleições dos membros do CONSUP, José Cardoso
de Souza Filho, que com a palavra fez um breve relato sobre os trabalhos, as dificuldades encontradas
e superadas, destacou o excelente trabalho que a equipe desempenhou, bem como o grande apoio
prestado pela Procuradoria Jurídica, ASCOM e DIGTI; agradeceu a todos pela confiança e destacou a
imensa alegria em poder trabalhar nesse processo, que finalizou hoje com a posse dos novos
conselheiros. A seguir, a Coordenadora dos Órgãos Colegiados Superiores, fez a leitura dos termos de
posse dos conselheiros, que no uso da palavra, após empossados, destacaram seus agradecimentos
em poder fazer parte desse Conselho e ressaltaram suas perspectivas de colaboração nesse trabalho.
HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA REITOR: o presidente discorrendo sobre as
eleições, informou que esse já é o terceiro pleito que realizamos no modelo IFMA, e destacou que após
a apreciação deste Conselho o processo será encaminhado ao MEC (Ministério da Educação) e a Casa
Civil, que farão as tratativas finais culminando com a posse do novo Reitor; em seguida, passou a
palavra ao presidente da Comissão Disciplinadora e Coordenadora, professor Carlos Firmino, que
iniciou agradecendo a todos pela primorosa cooperação na realização deste trabalho, informou como
se deu o andamento dos trabalhos, destacando que as inúmeras dificuldades foram superadas,
parabenizou a comissão e ressaltou que, e que por ter sido acometido pela COVID-19, quem deu plena
continuidade, de forma muito exitosa, aos trabalhos fora a professora Davina Chaves, e pediu que ela
tivesse direito a fala. Com a palavra professora Davina Chaves, reforçou os agradecimentos a toda
equipe, em especial ao professor Roberto Brandão, presidente do Conselho, por confiar esse trabalho
a essa comissão que trabalhou arduamente para que tudo fosse feito com maestria, parabenizou a
todos os integrantes da comissão pelo trabalho e por se doarem a ele, destacou os agradecimentos a
PROJUR, ASCOM, DIGTI, Comissão Central e Comissões Eleitorais dos Campi, reforçando que todos
realizaram um excelentíssimo trabalho; discorreu brevemente como foram realizadas as atividades
Ata da 56ª Reunião Ordinária do CONSUP, 21/08/2020.
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dessa comissão até entregar o processo a Comissão Eleitora Central. Dr. Alcides Coelho relatou,
rapidamente, sobre o trabalho do processo eleitoral, destacando que o trabalho da Procuradoria
Jurídica é silencioso, porém, muito cauteloso, informou que a mesma, desde a deflagração do processo
eleitoral, elaborou uma vigilância para acompanhamento de perto do processo para que pudéssemos
lograr êxito no decorrer do processo. O trabalho da procuradoria, foi um trabalho de
assessoramento/monitoramento, para que pudéssemos ter a solução de problemas o mais rápido
possível, esse foi um objetivo alcançado, dentre outros que também lograram êxito, com o resultado
emitido nas urnas; essas ações ainda não encerraram, pois aguardamos a finalização do processo
como um todo, que está na próxima fase, ou seja, entrega do mesmo no MEC e em seguida na Casa
Civil. Agradeceu a todos e ressaltou que a Procuradoria continua à disposição deste Conselho, e
passou a palavra ao Presidente. Professor Roberto, com a palavra, destacou como se dará a
continuidade do processo, destacando que na segunda-feira, será protocolado no MEC o processo para
homologação e em seguida será encaminhado para a Casa Civil. O presidente colocou a proposta em
apreciação, e em seguida, regime de votação, a homologação do processo eleitoral para Reitor, sendo
aprovada, por unanimidade, sem ressalvas, prosseguindo para a redação da resolução e demais
encaminhamentos. HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL PARA DIRETORES GERAIS: o
presidente fez a leitura dos nomes dos vinte e seis diretores eleitos nesse pleito e destacou que o
processo caminhou em conjunto com o processo de Reitor, presidido pelo professor Francisco; O
presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, a homologação do
processo eleitoral para Diretores Gerais, sendo aprovada, por unanimidade, sem ressalvas,
prosseguindo para a redação da resolução e demais encaminhamentos. Finalizou agradecendo a
comissão disciplinadora e também, a Comissão Eleitoral Central, sob a presidência do professor
Francisco, que incansavelmente trabalhou, literalmente, dia e noite para que esse processo fosse
realizado e entregue em tempo; destacou que, pela primeira vez utilizamos o sistema Helios Voting
para realização desse processo, e que, por sugestão do nosso Procurador dr. Alcides, sugere que o
sistema seja utilizado mais vezes, por ser um sistema seguro e de grande agilidade, e que abrange
maioria dos votantes. Concluiu sua fala agradecendo a todos que contribuíram com esse trabalho. Dr.
Alcides agradeceu a todos e parabenizou os eleitos e se retirou da reunião. PRESTAÇÃO DE
CONTAS: o presidente convidou o Pro Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional,
professor Carlos Cesar, cumprimentou a todos, parabenizou os conselheiros eleitos; destacou a
composição do relato integrado de gestão, ressaltando que o mesmo é composto por várias partes, e
informou que todos os conselheiros do CONSUP fazem parte desse relato pois são arrolados no ROL
de Responsáveis, destacou ainda suas composições e informou que a prestação de contas é parte
desse relato integrado, destacando que a prestação de contas do IFMA esse ano não irá a julgamento
pela TCU (Tribunal de Contas da União), será apenas uma prestação simplificada que será apresentada
ao TCU; em seguida, passou a palavra a professora Clarisse Cordeiro, que com a palavra, fez a
apresentação dos resultados da Gestão frente aos Objetivos Estratégicos. Após as contribuições dos
conselheiros, o professor Carlos Cesar, com a palavra, fez as observações quanto as colocações dos
conselheiros, e sendo acatados os pontos destacados pelos conselheiros, para correção; fez as
considerações finais quanto ao documento e finalizou sua fala agradecendo a todos pela participação
e contribuição na construção desse documento, e ressaltou que o mesmo, após a resolução deste
conselho, seguirá para apreciação do TCU. O presidente colocou a proposta em apreciação, e em
seguida, regime de votação, sendo aprovada, por unanimidade, considerando as ressalvas sugeridas
pelos conselheiros, prosseguindo para a redação da resolução. RAINT 2019: o presidente convidou o
chefe da Auditoria Interna, Halden Delio Fernandes Pereira, que com a palavra fez a apresentação dos
membros da Equipe Técnica da Auditoria Interna, e a seguir destacou as ações planejadas pela
Ata da 56ª Reunião Ordinária do CONSUP, 21/08/2020.
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AUDINT, os documentos emitidos, informou as razões motivadoras para o não cumprimento integral do
PAINT 2019. O presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime de votação, sendo
aprovada, por unanimidade, considerando as ressalvas sugeridas pelos conselheiros, prosseguindo
para a redação da resolução. PAINT 2020: dando continuidade, Halden Delio, apresentou o Plano
Anual da Auditoria Interna, destacando as ações que foram planejadas, as que foram realizadas, as
que estão em andamento e as que ainda não foram iniciadas; e apresentou um quadro do Modelo de
Capacidade da Auditoria Interna. O presidente colocou a proposta em apreciação, e em seguida, regime
de votação, sendo aprovada, por unanimidade, considerando as ressalvas sugeridas pelos
conselheiros, prosseguindo para a redação da resolução. ESTATUTO DE AUDITORIA INTERNA:
continuando, apresentou o Estatuto da Auditoria Interna, a definição, a missão e o propósito da Auditoria
Interna, a estrutura funcional, os tipos de auditoria, os princípios e requisitos o gerenciamento das
atividades e a operacionalização das atividades, baseados na Instrução Normativa da CGU
(Controladoria Geral da União) n013/2020 de 06 de maio de 2020. Considerando que houve
necessidade de ajustes no documento, e considerando ainda a necessidade de apreciação pela
Procuradoria Jurídica, o mesmo foi suspenso para ser apresentado em reunião posterior. ALTERAÇÃO
DE REGIME DE TRABALHO: o presidente apresentou os oito 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, com a ressalva feita pela professora Márcia Andréa com relação ao
processo do professor Mauro Henrique Jansen Pereira, no tocante a redução de carga horária; sendo
pacificado esse ponto e estando todos de acordo, os processos foram aprovados e prosseguindo a
seguir para a redação das resoluções de: Mauro Henrique Jansen Pereira (Processo
nº23249.085971.2019-22) – de 40h para 20h (redução); Anderson Oliveira da Silva (Processo
nº23249.007457.2019-56) – de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Eiderson Silva Cabral
(Processo nº23249.080067.2019-54) – de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Gerardo Soares da
Silva Junior (Processo nº23249.072011.2019-01) – de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva; Isa
Prazeres Pestana (Processo nº23249.015334.2019-99) – de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva;
Jálio Araújo da Silva (Processo nº23249.062450.2019-13) – de 40h para 40h com Dedicação Exclusiva;
Luiz Henrique Carvalho Rodrigues (Processo nº23249.004799.2019-14) – de 40h para 40h com
Dedicação Exclusiva; Maria Jaciara Cunha de Moura Costa (Processo nº23249.011815.2019-25) – 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, 21
de agosto de 2020.
REITOR
Francisco Roberto Brandão Ferreira
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Álvaro da Assunção Melo Veloso
Celso Gonçalo de Sousa
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