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1) DISCUSSÃO

Aos dias sete do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, às 08:00 horas, na sala de Reunião Virtual do Google Meet,

reuniram-se os conselheiros Diego Grosmann, Sandra Maria de Sousa Caminha, Antônio da Cruz Viana da Silva, Hemerson de

Moura Silva, Marcos Vivian da Rocha Tolen no, Edna Santos Silva, Antônio Maia de Oliveira, Edilene dos Santos Silva, Edivan

Costa de Sousa, Chara Kelly da Silva Vieira para realização da I Reunião Ordinária do Conselho Diretor do IFMA/Campus São

João dos Patos, convocada pelo Presidente Renato Darcio Noleto Silva, conforme convocação n°17/2021 - com pauta: Informes e

Expedientes; Ata da 3ª Reunião Extraordinária; Processo nº 23249.009157.2021-26: Envio do calendário acadêmico dos cursos

técnicos e superior para o ano de 2021. O Presidente do Conselho Renato Darcio Noleto Silva – Diretor Geral do IFMA/Campus

São João dos Patos, iniciou a reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos e apresentou os pontos de pautas a

serem discu dos. Neste momento, o presidente do conselho colocou para aprovação a Ata da III Reunião Extraordinária, do dia

12/02/2021. Todos aprovaram. Seguidamente, o Presidente apresentou o seguinte ponto de pauta: calendário acadêmico dos

cursos técnicos e superiores para o ano de 2021. Falou das dificuldades, e engajamento da Diretoria de Desenvolvimento

Educacional, Departamento de Ensino e demais servidores envolvidos na construção do calendário; informou que o calendário foi

disponibilizado à comunidade para contribuições e reiterou que não foi tarefa fácil essa construção e agradeceu o empenho e

dedicação de todos. Logo após, passou a palavra para a conselheira e Diretora de Desenvolvimento Educacional Sandra Caminha

que agradeceu a presença de todos e apresentou a metodologia u lizada na construção do calendário. Falou que a construção do

calendário começou, inicialmente, no Comitê Gestor do Ensino – CAGEN no qual todos os Diretores de Ensino dos Campi do

Ins tuto Federal de Educação do Maranhão veram a oportunidade de discu r e compar lhar experiências, disse que houve

diversas reuniões com a Pró-reitoria de Ensino onde houve debates sobre as legislações que norma zam o calendário, e que a

par r disso, começaram as discussões junto ao Departamento de Ensino do Campus São João dos Patos, Coordenadores de

cursos superiores, ensino médio Integrado e Setor Pedagógico, e que após as reuniões, foi feito consulta, por e-mail, aos

servidores, coordenações e Chefes de Departamentos sobre eventos a serem acrescentados ao calendário; lembrou que foi feito

convite aos servidores para reunião com os professores, Departamento de Ensino, CAE, DRG, e DAP. Em seguida, informou que

após as reuniões, foi disponibilizado o calendário, por e-mail, junto com o formulário para observações/contribuições aos

servidores do IFMA/Campus São João dos Patos. Por fim, falou da apresentação do documento ao Condir. Em seguida,

apresentou alguns documentos norma vos. Portaria nº 376 que autorizou as ins tuições integrantes do Sistema Federal de

Ensino quanto aos cursos de educação profissional de nível médio em andamento a suspender as aulas presenciais ou subs tuí-

las por a vidades não presenciais por 60 dias, prorrogáveis a depender da orientação do ministério da saúde e do órgão de saúde

estadual, municipal e distrital. Medida Provisória nº 934 de 1 de abril de 2020, e a Lei nº 13.979 de 6 de fevereiro de 2020, disse

que com essas medidas foi possível a flexibilização nos números de dias le vos, e que o Campus São João dos Patos trabalhou

150 dias le vos para ano de 2020. Portaria 2.618 de 12 de junho de 2020, e Portaria 4661 de 02 de outubro de 2020, explicou

que essas portarias estabelecem as diretrizes para realização de a vidades Pedagógicas não presenciais em cursos presenciais de

Educação profissional Técnica de Nível Médio, de Graduação e Pós- graduação do IFMA, e também sobre a reorganização do

calendário escolar em 2020, observou que de acordo com a portaria 265 de 20 de janeiro de 2021, os calendários acadêmicos dos

cursos superiores e técnicos do ano le vo de 2021 dos Campi devem ser construídos nos respec vos setores responsáveis de

cada Campus, e que a primeira proposta da Reitoria era a de que os calendários dos Campi fossem entregue à Reitoria até 15 de

março de 2021, período prorrogado até 09 de abril de 2021. Em seguida, falou que o calendário acadêmico para o ano de 2021

precisa conter os dias le vos condizentes com os disposi vos legais vigentes: mínimo de 200 dias le vos; garan r férias de

docentes e discentes em mesmo período; garan r espaços para reuniões de conselhos de classe, bem como reservar o mínimo de

5% da carga horária para recuperações finais. Logo após, apresentou o calendário acadêmico para o ano de 2021 com estes

períodos: 1º Bimestre 22/04/2021 à 23/06/2021; 2º Bimestre 25/06/2021 à 20/08/2021; 3º Bimestre 05/10/2021 à 17/12/2021;

4º Bimestre 20/12/2021 à 11/02/2022; informou que os formulários de contribuições disponibilizados aos servidores não

apresentaram observações e ressaltou que na reunião de professores, setor pedagógico, CAE, e demais servidores, a proposta de

calendário foi aceita. Em seguida, devolveu a palavra ao Presidente do Conselho que abriu espaço para as manifestações dos



demais conselheiros. O conselheiro Hemerson parabenizou toda equipe que esteve envolvida no desenvolvimento dos trabalhos,

e observou sobre o prazo estabelecido em calendário para entrega do PIT – Plano Individual de Trabalho docente, até dia 12 de

abril; informou que tentou fazer os planos, mas há um impedimento devido as disciplinas não terem sido lançadas no SUAP, e por

essa razão, considera o prazo muito pequeno sugerindo o prazo para até o dia 16 de abril; ponderou que compreende a

necessidade de entrega do plano de trabalho antes do início do semestre. A Conselheira Sandra informou que a data do dia 12 de

abril já foi alterada, ficando o prazo para até o dia 16 de abril. O conselheiro Hemerson considerou que para o cumprimento do

prazo, é necessário a liberação dos diários para que possa haver a contabilização das aulas. O conselheiro Diego disse que é

possível criar os diários antes, sugeriu solicitar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico do Campus a criação desses

diários. Logo após, o conselheiro Hemerson falou sobre as etapas ou períodos dos bimestres, disse que é muito frequente o

enfrentamento de situações desgastantes em relação ao fechamento das etapas/períodos, considerou que quando finda o

período, ainda há recuperações paralelas e isso prejudica essas possíveis recuperações devido ao fechamento do diário que

inviabiliza alguma alteração sendo necessário solicitação de flexibilização ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico e

sugeriu que o período da posse das etapas não seja igual ao período do calendário, e estender o prazo das etapas por no mínimo

1 (um) mês. A conselheira Sandra sugeriu disponibilizar um espaço, em reunião com os servidores, ao Departamento de Registro

e Controle Acadêmico para os esclarecimentos dessas questões. O conselheiro Hemerson também considerou sobre o

entendimento a respeito dos sábados le vos, falou que pelo que foi apresentado, todos os sábados do ano serão le vos, e

perguntou se realmente este é o entendimento: que esses sábados serão u lizados para o desenvolvimento de a vidades

assíncronas. A conselheira Sandra explicou que esse é o entendimento, mas, caso o professor queira trabalhar de forma síncrona,

poderá assim proceder. O conselheiro Hemerson ressaltou achar interessante essa sugestão, mas pensando nos alunos, isso

poderá gerar alguma confusão no entendimento, e sugeriu fechar a questão com a u lização de a vidades, necessariamente,

assíncronas. A conselheira Sandra disse ficar um pouco preocupada em fixar aos sábados le vos apenas a vidades assíncronas,

disse sen r rar a autonomia de alguns docentes que gostariam de desenvolver, em algum momento, a vidades síncronas,

explicou que há alguns projetos que, por vezes, necessitam de a vidades síncronas. O conselheiro Hemerson sugeriu deixar

flexível, mas que na u lização de sábados le vos com a vidades síncronas, o professor precisará da anuência da turma com certa

antecedência. O conselheiro Diego disse que o sábado é le vo, e pedir a anuência da turma é como se fosse pedir algo não

autorizado, disse que concorda em a turma ficar ciente, informar com antecedência, e que isso seria um trabalho do coordenador

de curso, disse que é muito complicado deixar a turma determinar essa questão, e que isso dificulta o planejamento dos

professores que precisam, por vezes, dessas aulas síncronas. O conselheiro Hemerson ressaltou que sua preocupação é com os

estudantes e com a organização do Departamento de Ensino, e que concorda com a flexibilização, desde que a turma seja

informada com antecedência. Em seguida, perguntou o porquê da reunião de pais, em duas situações, realizadas no dia de

sábado. A conselheira Sandra explicou que há um problema com as frequências nas reuniões, e que pensando na impossibilidade,

muitas vezes, de os pais par ciparem das reuniões, sugeriu a realização para o sábado. O conselheiro Hemerson considerou que

já há tantos sábados le vos, e propôs a u lização apenas de um sábado. Logo após, considerou sobre o início do ano le vo, e

perguntou se o departamento de ensino manterá a dinâmica de semana 1 (um) e semana 2 (dois). A conselheira Sandra explicou

que não manterá a dinâmica, e que a situação será discu da em outro momento. Logo após, o Presidente do Conselho

considerou sobre os pontos para colocar em votação. Proposta 1 Entrega do Plano individual de Trabalho – PIT, para o dia

16/04/2021. Não houve objeções. Proposta 2 – Flexibilização das Etapas nos diários – Permanecendo o período como está no

calendário, e a Diretoria de Desenvolvimento Educacional enviar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico uma

orientação de que em cada etapa seja estendido um mês do período da posse. Proposta 3 – Sábados Le vos – A vidades

Síncronas e, ou, Assíncronas. O conselheiro Hemerson re rou a proposta de anuência da turma, e ressaltou a necessidade de

informar a turma com antecedência. Proposta 4 – Reuniões de Pais: reduzir a u lização de 2 (dois) sábados para apenas 1 (um).

Não houve objeções. Proposta 5 - Aprovação do Calendário Acadêmico do Campus São João dos Patos para o Ano de 2021.

Todos aprovaram. Em seguida, o Presidente do Conselho falou sobre a definição de data da próxima reunião do Conselho Diretor,

com previsão para penúl ma semana do mês de junho, e sugeriu dia 21/06/2021 às 08:00h. Todos aprovaram. Nada mais

havendo a tratar, foi encerrada a reunião tendo eu Paulo Otávio 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), 07 de março de 2021. 
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