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CONSELHO DIRETOR DO IFMA CAMPUS BURITICUPU
1ª REUNIÃO ORDINÁRIA
1. Participantes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Membros titulares:
Maristhela rodrigues da Silva;
Glauber Coimbra Ribeiro;
Jesuíno da Silva Costa Martins;
Celso Eduardo Santos de Melo;
Karen Letícia Trindade Bertoldo;
Mariana de Sousa Lira Araújo;
Aldair Ferreira Santos;
Estaniel Pereira de Carvalho;
Salma Sousa Torres;

1.
2.
3.
4.
5.

Membros Suplentes:
Rodrigo de Oliveira Moura;
Francisca Márcia Costa de Souza;
Juliana Pinheiro França;
Cristiani Hembecker Bonfim;
Rogério da Luz Sousa.

Membros da CPA:
1. Francisca de Assis Rego da Costa Silva
2. Deliberações:
Ao décimo primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove
horas e dezesseis minutos, no auditório do IFMA Campus Buriticupu, Sala 36, reuniramse os membros do Conselho Diretor (CONDIR) do IFMA-Campus Buriticupu com o
objetivo de tratar da seguinte pauta: Aprovação do calendário acadêmico 2020 e
constituição das comissões permanentes do Conselho Diretor. Também estiveram
presentes na sessão as servidoras Joanyse de Fátima Guedes da Silva, Cristiani
Hembecker Bonfim, representando a Coordenadoria de Apoio Pedagógico, e Francisca de
Assis Rego da Costa Silva, representante da Comissão Própria de Avaliação do Campus
Buriticupu. A reunião foi iniciada pela Diretora de Desenvolvimento Educacional - DDE,
Sra. Maristhela Rodrigues da Silva, dando boas vindas e agradecendo a presença dos
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demais membros. Na PRIMEIRA FASE da reunião, a DDE explicou que assumiria a
presidência da sessão, tendo em vista a sua designação como substitua legal do DiretorGeral do Campus Buriticupu, Prof. Vilson de Almeida Sousa. Na sequência, fez a leitura
da ata da reunião realizada no dia 09 de outubro de 2019 e pediu que os partícipes da
referida reunião se manifestassem quanto à aprovação da ata. A aprovação foi feita de
forma unânime. SEGUNDA FASE (ORDEM DO DIA). Após a aprovação da ata,
passou-se ao primeiro tema da ordem do dia, o calendário acadêmico de 2020. Quanto a
esta pauta, houve a proposição das seguintes modificações na minuta do calendário
acadêmico: 1) Proponente: Maristhela Rodrigues – alteração da data da reunião de pais
para o dia 04 de março; 2) Proponente: Cristiani Hembecker Bonfim – antecipação do
feriado de 10 de novembro para o dia 09 de novembro; 3) Estaniel Pereira de Carvalho –
redução do encontro pedagógico para um dia. Quanto à proposição 2, os conselheiros
Estaniel Carvalho e Salma Torres pontuaram que o feriado de 10 de novembro, alusivo ao
aniversário de Buriticupu-MA, é uma data tradicional em que ocorrem as festividades no
município e, além disso, o feriado é estabelecido em lei municipal, devendo-se, portanto,
ser mantido em sua data original. Mediante as considerações feitas, a Diretora de Ensino
convidou os membros titulares a votarem as propostas. A proposta 1 foi aprovada por
unanimidade e a 2 e 3 invalidadas. Assim, a minuta do calendário foi aprovada com a
seguinte alteração: mudança da data da reunião de pais para o dia 04 de março. A
Diretora de Ensino explicou que as datas dos eventos serão discutidas no encontro
pedagógico de 2020.1. A respeito do assunto, o conselheiro Jesuíno Martins sugeriu que
seja repensada a quantidade de eventos a serem realizados no próximo ano, a fim de que o
cumprimento da carga horária das disciplinas seja viabilizado. Enfatizou que a quantidade
de eventos executados em 2019 comprometeu as aulas de muitos docentes. A conselheira
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Karen ratificou a fala do servidor Jesuíno e sugeriu também que os eventos ocorram de
forma interdisciplinar, pois desta forma será possível condensá-los em períodos menores,
além de integrar os profissionais das diversas áreas do conhecimento. Ainda nesta linha, a
conselheira Mariana Araújo sugeriu que os eventos sejam distribuídos ao longo do ano,
uma vez que uma das causas do problema relatado pelo servidor Jesuíno foi a realização
de muitos eventos somente no segundo semestre. A Diretora de Ensino explicou que os
eventos haviam sido planejados para serem executados durante todo o ano, porém devido
o atraso na liberação do orçamento do campus os mesmos foram realizados somente no
segundo semestre. A professora Francisca Márcia Souza, conselheira suplente do
segmento docente e chefe do Departamento de Pesquisa do Campus Buriticupu, destacou
que a quantidade de eventos em 2019 foi uma ação de reorganização do departamento de
pesquisa (DPPGI) e de extensão (DERI) do campus, onde houve um aumento
significativo do número de projetos realizados. Enfatizou que este fato deve ser
valorizado, uma vez que, analisando os dados de períodos anteriores e também de outros
campi da instituição, o Campus Buriticupu encontra-se bastante produtivo. Na sequência,
foi iniciada a segunda pauta da reunião, a constituição das comissões permanentes do
CONDIR/BTC. Após algumas discussões acerca do assunto, chegou-se ao entendimento
que antes de constituir as comissões permanentes, seria necessário compor a comissão
que elaborará o seu regulamento. Assim, a presidente do conselho, Sra. Maristhela Silva,
indicou os membros Vilson Sousa, Karen Bertoldo, Mariana Araújo, Estaniel Carvalho,
Glauber Ribeiro e Salma Torres para integrar a comissão responsável por elaborar o
referido regulamento, tendo o plenário deliberado favoravelmente à citada indicação.
Encerrada a ordem do dia, iniciou-se a TERCEIRA FASE da reunião (assuntos gerais).
Iniciando a terceira fase, a conselheira Mariana Araújo solicitou a mobilização da gestão
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do campus para escolha dos discentes que concorrerão às eleições do Conselho Superior
do IFMA (CONSUP). Em seguida, indagou a presidente do CONDIR sobre o motivo da
não aceitação à proposta de pauta feita pelo conselheiro Celso Melo, a saber: Eleição dos
coordenadores de curso superior do Campus Buriticupu. A Presidente do conselho, Sra.
Maristeha Silva, informou que a proposta não foi aceita tendo em vista que a mesma não
seguiu o fluxo contido no regimento interno do CONDIR. Novamente com a palavra, a
conselheira Mariana Araújo falou da importância do campus prestar contas à comunidade
interna/externa e sugeriu que seja programado um momento com os servidores e alunos
para isto, a fim de que a transparência seja de fato efetiva. O conselheiro Glauber Ribeiro
ressaltou que a documentação referente à prestação de contas de 2019 está em fase de
elaboração e será divulgada no início do próximo ano. A conselheira Maristhela Silva
salientou que ao longo de 2019 foram realizadas algumas ações com os alunos e
servidores para prestação de contas. O conselho discutiu ainda o calendário de reuniões
ordinárias para 2020, tendo definido as seguintes datas: 26 de março; 23 de junho; 25 de
setembro e 14 de dezembro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às onze
horas. Esta ata foi lavrada por mim, Juliana Pinheiro França, secretária ad hoc do
conselho, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos participantes.

3. Assinaturas

