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1) DISCUSSÃO

Aos dias oito do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às 09:44 horas, na sala de Reunião Virtual do
Google Meet, reuniram-se os conselheiros Diego Grosmann, Sandra Maria de Sousa Caminha, Hemerson de Moura
Silva, Marcos Vivian da Rocha Tolen no, Marcos Antônio Mar ns Oliveira, Edna Santos Silva, Edilene dos Santos
Silva, José Evangelista Silva Pereira para realização de reunião extraordinária do conselho diretor do IFMA/Campus
São João dos Patos convocada pelo presidente Renato Darcio Noleto Silva conforme convocação nº 8/2021 com
pauta: Informes e Expedientes; Aprovação da Ata de Reunião do dia 03/06/2020; Aprovação do Regimento Interno
do Conselho Diretor do IFMA - Campus São João dos Patos; Formação das Comissões Permanentes: I - Orçamentos
e Finanças; II – Ensino, Pesquisa, Inovação e Extensão; III - Legislação e Normas. O presidente Renato Darcio Noleto
Silva – Diretor Geral do campus São João dos Patos, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença
de todos, explanou sobre os pontos de pautas a serem discu dos. Nesse momento, deu-se início a primeira pauta:
Informes e Expediente. O presidente informou sobre a Portaria nº 08/2021 - revezamento de servidores técnicos
administra vos no âmbito das a vidades do campus, explicou que após tomar posse como Diretor Geral, verificou
um fluxo de a vidades administra vas no campus sem devida regulamentação, e que devido a necessidade de
algumas a vidades: reabertura dos laboratórios e entrega de diplomas, observou a necessidade de regulamentar
essas a vidades visando uma organização dos setores considerando as norma vas de instancias superiores,
ressaltou que após consulta aos setores, junto a Diretoria de Administração, Diretoria de Ensino do campus, ficou
estabelecido uma estrutura mínima de revezamento das a vidades administra vas presenciais, indicando fases
para a reabertura do campus, e informou que, no momento, o campus está na fase 03. O presidente colocou a
portaria para aprovação/rejeição. Todos aprovaram. Seguidamente, falou sobre a re rada de pauta - Apresentação
e Defesa do Projeto de criação da Revista de Especialização em ensino de Ciências e Matemá ca (OFÍCIO No
22/2020 – DDE-SJP/CAMP-SJP/IFMA), explicou que havia solicitação de criação da revista, incialmente, proposta
por parte da coordenação anterior do curso de especialização; explicou que após consultar a coordenação anterior,
não houve interesse em dar con nuidade com a proposta, e que a nova coordenação demonstrou interesse,
solicitando con nuidade na apresentação em outro momento. Logo após, propôs discu r o calendário de reuniões
ordinárias ao final da reunião. Não houve objeções. Deu-se início as considerações da primeira pauta: Aprovação
da Ata de Reunião do dia 03/06/2021. O presidente perguntou aos conselheiros se haveria a necessidade de leitura
da Ata, considerando se tratar da versão final; o conselheiro Hemerson de Moura Silva solicitou a leitura, explicou
que houve acesso a uma versão preliminar, restando conhecimento da ATA - versão final. Após a Leitura da Ata, o
presidente perguntou se todos concordavam com a aprovação, ou rejeição da ata. Não houve objeções. O
presidente pediu para o conselheiro Diego Grosmann conduzir a próxima pauta – Aprovação do Regimento
Interno. O Conselheiro Diego Grosmann sugeriu abrir para considerações após leitura de cada TÍTULO. TÍTULO I –
Da Finalidade, Cons tuição e Competência. O conselheiro Hemerson sugeriu colocar um sumário antes do tulo I,
considerando que o documento é um pouco extenso, e que isso facilitaria a localização de algum ponto; propôs
subs tuir o termo “CONSTITUIÇÃO” pelo termo “COMPOSIÇÃO”, por se tratar de um termo derivado daquele
(“composto”), u lizado no art. 4º da resolução nº 124/2018 - explicou que isso ajuda a diminuir as confusões
conceituais no futuro; sobre o art. 1º, falou que resolução citada (nº 124/2018) não trata exclusivamente do
campus São João dos Patos, propôs a nomenclatura “dos Campi do Ins tuto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão”, e recomendou que o art. 2º se transforme no art. 4º, e o art. 3º, no art. 7º da resolução
nº 124/2018; disse que isso fará com que possa centralizar as informações relacionadas ao CONDIR num único
instrumento legal. Logo após, propôs que o regimento do CONDIR mencione que a composição do conselho está
de acordo com esta legislação superior, no caso a resolução nº 124/2018. TODOS APROVARAM. TÍTULO II,



CAPITULO I – Da Estrutura e Organização. O conselheiro Hemerson propôs iniciar o capitulo descrevendo as
atribuições da presidência do conselho, presentes no art. 9º da resolução nº 124/2018. Falou que o ar go dá a
entender que está falando de duas coisas dis ntas: a presidência do CONDIR e a presidência de uma reunião do
CONDIR, falou imaginar que um membro do CONDIR jamais poderá exercer a presidência do conselho, visto que
esse cargo é naturalmente atribuído ao diretor geral do campus pelo parágrafo único do art. 4º da resolução nº
124/2018, desta forma, sugeriu que a redação do art. 5º elimine o inciso II e incorpore o texto do inciso I ao caput
do ar go, ficando com a seguinte redação: art. 5º “A presidência do CONDIR será exercida pelo Diretor-Geral e, em
sua ausência ou impedimento, por seu subs tuto legal, indicado pelo Diretor-Geral." e subs tuir a redação do art.
6º pelo o art. 9º da resolução nº 124/2018. Após as discussões, TODOS APROVARAM. CAPITULO II  – Dos
Conselheiros. O conselheiro Hemerson propôs que o primeiro ar go deste capítulo enumere as competências dos
conselheiros, e que o segundo ar go possa comtemplar o mandato dos conselheiros conforme o art. 11 da
resolução nº 124/2018. Logo após, recomendou a seguinte redação ao art. 7º “O Presidente do CONDIR dará posse
ao Conselheiro e emi rá portaria com os membros, tular e suplente, na primeira sessão que se seguir à sua
nomeação. ”Em seguida, falou que o parágrafo 1º entra em choque com o art. 23 do regimento, pois é colocado
também para as reuniões extraordinárias o prazo mínimo de 3 (três) dias antes da reunião para que seja jus ficada
a ausência do conselheiro, já o art. 23 diz que as reuniões extraordinárias serão convocadas no prazo mínimo de 48
horas (ou seja, 2 dias); explicou que assim, se for seguido à risca o prazo da convocatória es pulado no art. 23,
simplesmente será impossível para os conselheiros cumprir o que está posto aqui no parágrafo 1º do art. 10,
Seguidamente, recomendou que o parágrafo em questão se refira exclusivamente às reuniões ordinárias, observou
não tratar as reuniões ordinárias da mesma forma que as extraordinárias; após o parágrafo 2º, sugeriu a inserção
de mais dois parágrafos com a redação que se segue: “§ 3º. No caso de qualquer membro tular está
impossibilitado de comparecer à reunião do Conselho, deverá ser convocado em tempo hábil, pela secretaria do
Conselho, seu respec vo suplente; § 4º. A ausência de algum membro não impede o funcionamento do Conselho
nem invalida as suas decisões, desde que respeitado o quórum exigido para realização da reunião. ”Sugeriu
também a seguinte redação paro o parágrafo 3º do regimento: “Os casos fortuitos ou de força maior deverão ser
jus ficados posteriormente à sessão, em um prazo máximo de dois (02) dias úteis a contar do primeiro dia ú l
depois da realização da sessão em que se deu a ausência. ”  Em seguida, propôs discu r o parágrafo 4º. Falou que o
requisito para perda do mandato tratado no ar go deve se restringir apenas às reuniões ordinárias, pois estas
deverão contar com calendário definido desde o início do ano, disse que pesquisando em regimentos do conselho
diretor de outras ins tuições, observou que o prazo para contabilização das faltas normalmente é menor, e que
colocar o prazo de dois anos é muito, considerando que esse é o tempo total do mandato. Desta forma,
recomendou a seguinte redação para o inciso I, parágrafo 4º “Faltar, injus ficadamente ou quando a jus fica va
for julgada improcedente pelos seus pares, a duas reuniões ordinárias consecu vas ou três intercaladas no período
de 1 (um) ano. ” O Conselheiro Diego Grosmann recomendou manter a redação do parágrafo como apresentado
incialmente: “faltar, sem jus fica va ou quando a jus fica va for julgada improcedente pelos seus pares, a duas
(02) ou mais reuniões ordinárias e/ou extraordinárias, consecu vas ou três (03) intercaladas no período de 2 anos”.
Nesse momento, abriu-se para votação. Votaram por manter a redação do ar go como apresentado
originalmente: Diego, Marcos Vivian, Sandra Caminha, José Evangelista. Votaram para alterar a redação do ar go:
Edilene, Hemerson, Marcos Antônio, Edna. Como houve empate, o Presidente do Conselho votou pela manutenção
do ar go como proposto inicialmente. Logo após, o conselheiro Hemerson sugeriu acrescentar ao parágrafo 5º,
depois da sigla CONDIR: “...com aprovação dos demais Conselheiros...” e  acrescentar ao art. 12, parágrafo 1º,
depois da palavra “suplentes”: “...de acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 4º da resolução IFMA –
CONSUP nº 124/2018. ”Propôs também suprimir o art. 13, considerando atendida a sugestão, para que o
documento não fique redundante. CAPITULO III - Da Secretaria do Conselho . O conselheiro Hemerson sugeriu
iniciar o presente capítulo descrevendo as atribuições da secretaria do conselho, conforme art. 10 da resolução nº
124/2018, caso aprovado, suprimir art. 15. Não houve objeções. CAPITULO IV – Das Comissões . O conselheiro
Hemerson solicitou discu r a necessidade e legalidade dessas comissões permanentes. Falou que não observa
como necessário a composição de comissões permanentes; disse que no inciso VII do art. 9º da resolução nº
124/2018 há uma menção a designação de “comissões temporárias”, sendo esta uma atribuição do presidente do
CONDIR, e que não verifica nessa mesma resolução (nem nos regimentos de outros Conselhos) abertura para
ins tuição de comissões permanentes; ressaltou o risco dos conselheiros não se aterem a todos os assuntos que
são de sua competência (dimensões acadêmica, administra va, financeira, patrimonial e disciplinar), ficando
restritos apenas àquele assunto relacionado à comissão da qual faz parte, e destacou que nos regimentos que
pesquisou sequer há um capítulo des no a falar das comissões, ressaltou que amarrar demais o regimento pode
engessar as possibilidades de composição de uma comissão temporária, sugeriu suprimir todo o capítulo IV do
Título II. O conselheiro Diego considerou permanecer a cons tuição de comissões permanentes, explicou que a
comissão com todos os membros para discu r todos os assuntos, pode deixar muito lento o trabalho do conselho,
disse que as formações das comissões permanentes não inviabilizam a par cipação dos outros membros. Nesse
momento, o conselheiro Hemerson re rou sua proposta. Todos aprovaram a permanência do capítulo IV do Título
II. TÍTULO III - Das Reuniões Plenárias, CAPITULO I - Da Organização Plenária. Nesse momento, o presidente
lembrou que há uma previsão de duração de reunião (três horas), com previsão de termino às 12:30h, explicou que
caso não haja tempo hábil para concluir a pauta, suspenderá a reunião. TODOS CONCORDARAM. SEÇÃO III – Da
Convocação – O conselheiro Hemerson sugeriu o seguinte texto para o art. 21 “As convocações para reuniões
serão enviadas pelo e-mail: secretaria.condir.sjpatos@ifma.edu.br, para o e-mail de cada um dos membros do
conselho”, propôs também inserir o seguinte parágrafo: “§ 1º. É de responsabilidade exclusiva dos conselheiros a



indicação, à Secretaria do Conselho, do endereço de e-mail para o qual as convocações devem ser enviadas, bem
como a manutenção dessa informação atualizada junto à Secretaria, e acrescentar ao art. 24 “convocações por
meios digitais.” TÍTULO III, CAPITULO II – Do funcionamento da Plenária . O conselheiro Hemerson sugeriu a
seguinte redação para o art. 28 “O período de duração das sessões ordinárias ou extraordinárias poderá ser
prorrogado por prazo certo, não superior a uma (1) hora, a requerimento verbal durante a sessão de qualquer
conselheiro, devendo passar por aprovação por maioria simples dos membros do Conselho presentes na sessão.”, e
para o art. 29 “As sessões do Conselho poderão ser suspensas por uma única vez, por requerimento verbal durante
a sessão de qualquer Conselheiro, devendo passar por aprovação por maioria simples dos membros do Conselho
presentes na sessão, por um prazo máximo de cinco (5) dias úteis. O conselheiro Diego sugeriu inserir um ar go
indicando que as reuniões serão preferencialmente por meio digital, considerando representação de servidores da
reitoria, propôs também a transmissão das reuniões pelo YOUTUBE, podendo qualquer membro solicitar que as
reuniões sejam fechadas para discu r assuntos específicos. O conselheiro Marcos lembrou de discu r sobre a
presidência da sessão. O conselheiro Diego informou que irá criar um texto para o ar go, e colocará para discussão.
Todos concordaram. SEÇÃO II – Do Quórum . O conselheiro Hemerson sugeriu a seguinte redação para o
parágrafo 1º “O Plenário instala-se com a presença da maioria absoluta dos membros do Conselho em efe vo
exercício”, sendo este o quórum mínimo para deliberação; e para o parágrafo 2º, “As deliberações nas plenárias
ocorrerão por maioria simples dos Conselheiros com direito a voto presentes na sessão. ” TODOS APROVARAM.
Nesse momento, o presidente sugeriu suspender a reunião após o termino da leitura do Seção. Não Houve
Objeções. O presidente agradeceu a presença de todos, registrou a ausência dos conselheiros representantes
discentes, e do representante sindical, e do representante da sociedade civil, apresentou jus fica vas dos
conselheiros Antônio Cruz Viana da Silva, e Antônio Maia de Oliveira, logo após, informou sobre a con nuação das
discussões para a próxima reunião dia 12/02/2021 às 9:00h. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião
tendo eu Paulo Otavio Miranda Rodrigues lavrado a presente Ata, a qual depois de lida e aprovada, será assinada
pelo presidente e por todos os conselheiros presentes. São João dos Patos (MA), 08 de fevereiro de 2021. 
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