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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão do Exercício de 2015, que ora se apresenta aos órgãos de
controle interno (Controladoria Geral da União – CGU) e externo (Tribunal de Contas da
União – TCU) como peça principal do processo de prestação de contas anual a que o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) está obrigado,
nos termos do parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal, foi elaborado de acordo
com as disposições da Instrução Normativa IN TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010,
da Decisão Normativa DN TCU nº 146, de 30 de setembro de 2015, da Portaria TCU nº
321, de 30 de novembro de 2015 e das orientações do órgão de controle interno.
Tal documento, além de cumprir o requisito legal, também tem como finalidade
apresentar à sociedade como a Instituição empregou os recursos públicos aportados no
seu orçamento, de forma a cumprir com a sua missão institucional: Promover educação
profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e
extensão com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico
sustentável. Também objetiva apresentar os resultados alcançados, os avanços
conseguidos e as principais dificuldades encontradas para alcançar a sua missão no ano
em análise. Assim, em conformidade com os normativos citados anteriormente, o
documento está subdividido em 7 Capítulos, além dos anexos.
O primeiro capítulo, denominado VISÃO GERAL DA UNIDADE contempla os
elementos identificadores da Unidade Prestadora de Contas (UPC) e também reúne
algumas informações para melhor caracterizá-la, tais como: finalidades e competências,
normas e regulamentos de criação, alteração e funcionamento da Unidade, histórico
institucional, ambiente de atuação, estrutura organizacional e principais macroprocessos
(finalísticos e de apoio).
O segundo capítulo, por sua vez, aborda o PLANEJAMENTO
ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL,
tendo como principal finalidade apresentar a forma como a Unidade Prestadora de Contas
(UPC) planeja sua atuação ao longo do tempo e do seu desempenho em relação aos
objetivos e metas para o exercício de referência do Relatório de Gestão.
O terceiro capítulo trata das informações sobre a GOVERNANÇA, onde a
Instituição demonstra a sua estrutura de governança, explicitando as atividades realizadas
pelas unidades que a compõem, os mecanismos e controles internos adotados para
assegurar a conformidade da gestão e garantir o alcance dos objetivos planejados e as
atividades de correição.
No quarto capítulo, RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE, demonstrase a existência de estruturas que garantam canal de comunicação com o cidadão para fins
de solicitações, reclamações, denúncias e sugestões, bem como de mecanismos ou
procedimentos que permitam verificar a percepção da sociedade sobre os serviços
prestados pela unidade e as medidas para garantir a acessibilidade, conforme Portaria
editada pelo Presidente do TCU para o exercício de referência da conta.
O DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS da
Unidade é apresentado no quinto capítulo do Relatório de Gestão. O intuito aqui do
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capítulo é esclarecer a posição patrimonial e financeira, bem como o resultado e o
desempenho financeiro da instituição.
O sexto capítulo é dedicado a apresentar ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO, o
qual contempla informações sobre gestão de pessoal, infraestrutura patrimonial,
tecnologia da informação, critérios de sustentabilidade ambiental, além dos fundos e
programas geridos pela unidade, conforme Portaria editada pelo Presidente do TCU para
o exercício de referência da conta.
O sétimo capítulo, intitulado CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS
DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, tem por finalidade proporcionar melhor
compreensão sobre atendimento a demandas específicas oriundas de legislação específica
e dos órgãos de controle.
Por fim, são apresentadas as CONSIDERAÇÕES FINAIS sobre o Relatório de
Gestão do IFMA do exercício de 2015.
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1. VISÃO GERAL DA UNIDADE
Este capítulo contempla os elementos identificadores da Unidade Prestadora de
Contas (UPC) e também reúne algumas informações para melhor caracterizá-la, tais
como: finalidades e competências, normas e regulamentos de criação, alteração e
funcionamento da Unidade, histórico institucional, ambiente de atuação, estrutura
organizacional e principais macroprocessos (finalísticos e de apoio).
1.1 Identificação da Unidade Prestadora de Contas
O Quadro 1 abaixo apresenta de forma resumida as principais informações sobre
a identificação da Unidade Prestadora de Contas (UPC).
Quadro 1 – Identificação da Unidade Prestadora de Contas
Poder:
Executivo

Poder e Órgão de Vinculação
Órgão de Vinculação: Ministério da Educação

Código SIORG: 244

Identificação da Unidade
Denominação Completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Denominação Abreviada: IFMA
Código
SIAFI:
Código SIORG: 100921
Código LOA: 26408
158128
Natureza Jurídica: Autarquia Federal
CNPJ: 10.735.145/0001-94
Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Técnico
Código CNAE: 9999-9
Telefones de contato:
(98) 3215-1809
(98) 3215-1751 (98) 3215-1811
Endereço
Eletrônico:
Página na Internet: http://portal.ifma.edu.br/
gabinete@ifma.edu.br
Endereço Postal: Av. Marechal Castelo Branco, 789 – São Francisco. CEP 65.076-091. São Luís-MA
Código SIAFI
158128
158295
158292
158297
158285
158284
158283
158456
158455
158293
154854
158294
154855
158282
158290
158291
154859
158288
158276
158286
158296
158457
154856
158289
Código SIAFI

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade
Nome
Reitoria
Campus Açailândia
Campus Alcântara
Campus Bacabal
Campus Barreirinhas
Campus Barra do Corda
Campus Buriticupu
Campus Caxias
Campus Coelho Neto
Campus Codó
Campus Grajaú
Campus Imperatriz
Campus Pedreiras
Campus Pinheiro
Campus Santa Inês
Campus São João dos Patos
Campus São José de Ribamar
Campus São Luís-Centro Histórico
Campus São Luís-Maracanã
Campus São Luís-Monte Castelo
Campus São Raimundo das Mangabeiras
Campus Timon
Campus Viana
Campus Zé Doca
Gestões relacionadas à Unidade
Nome
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26408

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA
Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

O IFMA possui gestão única, com código 26408.
Unidades Orçamentárias Relacionadas à Unidade
Código SIAFI
26408

Nome
IFMA

1.2 Finalidades e Competências
O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, doravante
tratado como Instituto Federal do Maranhão (IFMA), com sede de sua administração
central domiciliada na Reitoria, em São Luís - MA, e âmbito em todo o Estado do
Maranhão, conforme mostra a Figura 1, é uma instituição de educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi e descentralizada, especializada na oferta de
educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na
conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica, de
natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério de Educação, detentora de
autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar.
Figura 1– Pontos de presença do IFMA no Estado do Maranhão
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A legislação define os seguintes princípios, finalidades, características e objetivos
do IFMA, reproduzidos, em sua íntegra, no Estatuto aprovado pela Resolução nº.
66/2009-CONSUP/IFMA do Conselho Superior:
Art. 3º O Instituto Federal do Maranhão, em sua atuação, observa os seguintes
princípios norteadores:
I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do
meio ambiente, transparência e gestão democrática;
II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;
III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento
científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e
culturais;
IV. inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências
específicas; e
V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União;
VI. universalização e democratização do conhecimento;
VII. pluralismo de idéias e de pensamento;
VIII. flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos de ensino;
IX. excelência educacional; e
X. respeito à diversidade e ao meio ambiente.
Art. 4º O Instituto Federal do Maranhão tem as seguintes finalidades e
características:
I. ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e
modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação
profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento
socioeconômico local, regional e nacional;
II. desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e
investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às
demandas sociais e peculiaridades regionais;
III. promover a integração e a verticalização da educação básica à educação
profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de
pessoal e os recursos de gestão;
IV. orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento
dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no
mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural
no âmbito de atuação do Instituto Federal do Maranhão;
V. constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral,
e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito
crítico, voltado à investigação empírica, bibliográfica, tecnológica e científica;
VI. qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências
nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização
pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;
VII. desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;
VIII. realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento humano, científico e
tecnológico;
IX. promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente; e
X. avaliar competências profissionais, acreditando-as ou certificando-as.
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Art. 5º O Instituto Federal do Maranhão tem os seguintes objetivos:
I. ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o
público da educação de jovens e adultos;
II. ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando
a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de
profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação
profissional e tecnológica;
III. realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções
técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;
IV. desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades
da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho
e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
V. estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e
renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento
socioeconômico local e regional;
VI. estimular e desenvolver atividades físicas com base na cultura corporal, no
equilíbrio da saúde e na melhoria da qualidade de vida; e
VII. ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os
diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica,
com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas
de ciências e matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para
os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização,
visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam
para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.
Art. 6º No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal do
Maranhão, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de
suas vagas para a educação profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 20% (vinte
por cento) das vagas para cursos de licenciatura e/ou programas especiais de formação
pedagógica, ressalvado o caso previsto no §2º do art. 8º da Lei nº. 11.892/2008.
1.3 Normas e Regulamentos de Criação, Alteração e Funcionamento da Unidade
A Instituição foi criada no século XX, mediante Decreto no. 7.566, de 23 de
setembro de 1909, como Escola de Aprendizes Artífices. Desde então, veio sofrendo
várias alterações de denominação e/ou institucionalidade, sendo a mais recente a que deu
origem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, decorrente
da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Tal Lei instituiu a Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação Ciência
e Tecnologia. Maiores detalhes sobre a trajetória da Instituição, desde a sua criação até
os dias atuais, será apresentado num breve histórico posteriormente na Seção 1.4 deste
capítulo.
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A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica
possibilitou ao Instituto Federal do Maranhão a criação, através de fases de implantação,
de 21 novos Campus, 3 Campus Avançados, além da integração do Centro Federal de
Educação Tecnológica do Maranhão, com sua Unidade Descentralizada de Imperatriz, e
das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das
Mangabeiras, pré-existentes. A estruturação desses novos Campus se deu em decorrência
das Leis 11.534/07 e 11.740/08, que determinam o quantitativo de cargos para essas
unidades de ensino, e ensejaram a autorização de funcionamento, conforme relacionado
a seguir:

CAMPUS DO IFMA – FASE I
Açailândia
Alcântara
Buriticupu
Santa Inês
São Luís-Centro Histórico
Zé Doca

CAMPUS DO IFMA – FASE II
Bacabal
Barreirinhas
Barra do Corda
Caxias
Pinheiro
São João dos Patos
São Raimundo das Mangabeiras
Timon

CAMPUS DO IFMA – FASE III
Coelho Neto
Grajaú
Pedreiras
São José de Ribamar
Viana

PORTARIA MEC No

PUBLICAÇÃO DOU No

156, de 30.01.2008
106, de 29.01.2010
1.968, de 18.12.2006
157, de 30.01.2008
158, de 30.01.2008
1.969, de 18.12.2006

22, de 31.01.2008
21, de 01.02.2010
242, de 19.12.2006
22, de 31.01.2008
22, de 31.01.2008
242, de 19.12.2006

PORTARIA MEC No

PUBLICAÇÃO DOU No

1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010
1.170, de 21.09.2010

182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1
182, de 22.09.2010, Seção 1

PORTARIA MEC No

PUBLICAÇÃO DOU No

330, de 23.04.2013
993, de 07.10.2013
993, de 07.10.2013
1.074, de 30.12.2014
1.074, de 30.12.2014

78, de 24.04.2013, Seção 1
195, de 08.10.2013, Seção 1
195, de 08.10.2013, Seção 1
253, de 31.12.2014, Seção 1
253, de 31.12.2014, Seção 1

É importante destacar que embora os Campus Araióses, Presidente Dutra e
Itapecuru Mirim sejam pertencentes à fase III, ainda não possuem Portaria de autorização
de funcionamento emitida pelo Ministério da Educação (MEC).

CAMPUS AVANÇADOS DO
IFMA
Carolina
Porto Franco
Rosário

PORTARIA MEC No

PUBLICAÇÃO DOU No

1.074, de 30.12.2014
1.074, de 30.12.2014
1.074, de 30.12.2014

253, de 31.12.2014, Seção 1
253, de 31.12.2014, Seção 1
253, de 31.12.2014, Seção 1

Os Campus Avançados não possuem estrutura de gestão administrativa para a
execução de seus processos de contratação e execução orçamentária financeira (não
possuem UGE), sendo os mesmos executados na Reitoria, fato pelo qual não foram
relacionados na lista de Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada
apresentada abaixo. Também não foram relacionados os Campus Araioses, ItapecuruMirim e Presidente Dutra, todos da Fase III e que não possuem ainda Portaria de
autorização de funcionamento.
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•

•

•

•

•

CAMPUS DO IFMA PRÉ-EXISTENTES
O Campus São Luís-Monte Castelo é originário da criação do IFMA e sua
autorização legal é dada pelo Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909, que
cria a Escolas de Aprendizes e Artífices da capital maranhense;
O Campus Maracanã é originário da criação do IFMA e sua autorização legal e
dada pelo Decreto Nº 83.935, de 4 de setembro de 1979, que cria a Escola
Agrotécnica Federal de São Luís;
O Campus Imperatriz é originário da criação do IFMA e sua autorização legal é
dada pela Portaria No 157, de 12 de março de 1987, que estabelece a autorização
de funcionamento da Unidade de Ensino Descentralizada de Imperatriz (UNEDImperatriz), vinculada, na oportunidade, à Escola Técnica Federal do Maranhão.
O Campus Codó é originário da criação do IFMA e sua autorização legal é dada
pela Lei 8.670, de 30 de junho de 1993, que cria a Escola Agrotécnica Federal de
Codó.
O Campus São Raimundo das Mangabeiras é originário da criação do IFMA e
sua autorização legal é dada pela Lei 11.534, de 25 de outubro de 2007, que cria
a Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras.

1.3.1 Outras Normas Infra Legais Relacionadas à Gestão e Estrutura da UPC
Em consonância com o Art. 4, Título III, Capítulo I, do Regimento Geral, aprovado
na Resolução Nº 030/2014-CONSUP, de 11 de junho de 2014, a estrutura organizacional
de referência da Reitoria do IFMA foi aprovada através da Resolução Nº 017/2014CONSUP, de 26 de maio de 2014; a estrutura das antigas autarquias, ou seja, Campus do
IFMA Pré-Existentes, (Monte Castelo, Maracanã, Codó, São Raimundo das Mangabeiras
e Imperatriz), aprovadas através das Resoluções Nº 009/2015-CONSUP, de 27 de
fevereiro de 2015, Nº 011/2015-CONSUP, de 27 de fevereiro de 2015, Nº 012/2015CONSUP, de 27 de fevereiro de 2015 e Nº 065/2015-CONSUP, de 26 de maio de 2015,
respectivamente, e a estrutura dos Campi da Expansão, Fase I e II, aprovadas através da
Resolução Nº 089/2011-CONSUP, de 07 de outubro de 2011 (acessível a todos os
cidadãos através do endereço eletrônico: http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaoscolegiados/conselho-superior/conselho-superior-documentos/). Destaca-se, ainda, que,
as estruturas organizacionais dos Campi do IFMA Expansão Fase III e Campus
Avançados ainda se encontram em fase de aprovação pelo CONSUP.
1.3.2 Manuais e Publicações Relacionadas às Atividades da UPC
O Estatuto do IFMA foi aprovado pela Resolução No 028/2009-CONSUP, de 17 de
agosto de 2009, e Resolução No 076/2013 (que trata da alteração do §1º e alínea a do §2º,
do art. 1º, Capítulo I, Título I do Estatuto do IFMA aprovado pela Resolução nº
028/2009). O Regimento Geral do IFMA foi aprovado pela Resolução No 030/2014CONSUP, de 11 de junho de 2014.
1.4 Histórico Institucional
A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA), criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante integração do
Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas
Federais de Codó, de São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras, começou a ser
construída no século XX. No dia 23 de setembro de 1909, por meio do Decreto nº 7.566,
assinado pelo então presidente Nilo Peçanha, foram criadas as Escolas de Aprendizes
Artífices nas capitais dos estados. As Escolas foram criadas com o intuito de proporcionar
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às classes economicamente desfavorecidas uma educação voltada para o trabalho, sendo
a do Maranhão instalada em São Luís no dia 16 de janeiro de 1910.
A Educação Profissional no Brasil, desde sua origem, por atender à hegemonia das
classes dominantes, sempre esteve vinculada ao discurso da inclusão, no sentido
assistencialista. Segundo o MEC, nos Referenciais Curriculares Nacionais da Educação
Profissional de Nível Técnico, “os primórdios da formação profissional no Brasil
registram apenas decisões circunstanciais, especialmente destinadas a ‘amparar os órfãos
e os demais desvalidos da sorte’, assumindo um caráter assistencialista que tem marcado
toda sua história” (MEC, 2000:78). Na verdade, nesse discurso está implícita a chamada
“dualidade estrutural” que sempre permeou os caminhos da educação técnica no país –
uma escola propedêutica para a elite dirigente e uma escola profissionalizante para os
filhos dos trabalhadores.
Na década de 20 do século XX, iniciou-se o debate sobre a concepção de uma nova
educação profissional que não fosse focalizada nos desafortunados, mas voltada para
todos: pobres e ricos. Esse debate, que ainda perdura, estendeu-se pela década de 30 com
vários avanços, entre eles, a criação do Conselho Nacional de Educação e a reforma
educacional, conhecida como Ministro Francisco Campos, que regulamentou a
organização do ensino secundário e organizou o ensino profissional comercial, já
concebendo a ideia de itinerários de profissionalização. Aqui, vale ressaltar que esta
reforma transformou o ensino comercial em um ramo especial do ensino médio, mas sem
qualquer diálogo com o ensino secundário e com o ensino superior. Foi assim que, no ano
de 1937, em meio a essas mudanças, provocadas pelas disposições constitucionais, que
remodelaram o esboço educacional do país, e com este esboço da educação para o
trabalho, a Escola de Aprendizes Artífices do Maranhão recebeu a denominação de Liceu
Industrial de São Luís, passando a funcionar no bairro do Diamante. Em 1936, foi lançada
a pedra fundamental do prédio que atualmente abriga a sede do Campus São Luís - Monte
Castelo, extinto CEFET-MA. Foi, também, no início dessa década, mais especificamente
no ano de 1930, que se criou o Ministério da Educação e Saúde, ao qual o ensino industrial
ficou vinculado, permanecendo, entretanto, o ensino agrícola sob a tutela do Ministério
da Agricultura, Indústria e Comércio.
Na década de 40 do século XX, por força do processo de industrialização em
andamento, retomou-se, por meio da chamada Reforma Capanema, a ideia da escola de
aprendizes, destinadas aos filhos dos trabalhadores, com o objetivo de torná-los
profissionais especializados para atuarem nos setores da indústria, do comércio e de
serviços. Pode-se afirmar que a Reforma Capanema legitimou a dualidade de propostas
que visavam formar intelectuais e trabalhadores, adequando-os às transformações
emergentes no mundo do trabalho. Dessa forma, em 30 de janeiro de 1942, com a
necessidade de responder às novas demandas educacionais no setor industrial, em face da
intensificação do processo de substituição das importações, ditada pela dinâmica da
produção dos países industrializados durante a Segunda Guerra Mundial, o Decreto-lei nº
4.073 instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial. Nesse contexto, criaram-se as Escolas
Técnicas Industriais. No mesmo ano, por meio do Decreto-lei nº 4.127, de 25 de fevereiro,
instalou-se a rede de escolas técnicas federais. Com isso, o então Liceu Industrial de São
Luís transformou-se na Escola Técnica Federal de São Luís.
A exclusão do ensino agrícola de um tratamento legal gerou muito protesto dos
trabalhadores do campo e dos setores produtivos rurais. Assim, em 20 de agosto de 1946,
aprovou-se, também, por meio do Decreto-Lei nº 9.613, a Lei Orgânica do Ensino
Agrícola. E, já sob os auspícios da nova Lei, no ano seguinte, em 20 de outubro de 1947,
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o Decreto nº 22.470 estabeleceu que fosse criada uma escola agrícola para o Estado do
Maranhão.
Na década de 50 do século XX, em virtude das novas demandas que se inseriam no
processo de produção brasileiro, retomou-se a discussão da dualidade escola propedêutica
e escola profissional. No seio dessa discussão havia o acordo MEC-USAID, firmado entre
os Estados Unidos e o Brasil. Como consequência desse acordo, surgiram novas
diretrizes, em 1956, para o ensino agrícola. Essas diretrizes se propunham, entre outras,
incentivar: programas de extensão educativa, cursos de economia rural e doméstica,
adoção de processo científico para a seleção de candidatos, com aplicação de testes de
inteligência e vocacional, e implantação de cursos ‘vocacionais’ nos níveis ginasial e
primário, em regime de cooperação com os proprietários agrícolas da circunvizinhança.
A plena equivalência, porém, só aconteceu na década seguinte, com a promulgação, em
1961, da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Após a Golpe Militar de 1964, sob a influência do capital internacional e da
hegemonia política e cultural dos Estados Unidos da América, promovendo um
desenvolvimento no país de forma não autossustentável, e com um grande endividamento
externo, o governo militar reformulou a LDB e generalizou o ensino profissional em
ensino médio (na época, ensino de segundo grau), por meio da chamada
“profissionalização compulsória”. Todos os cursos passaram a ter um caráter
profissionalizante, mas que, na prática, por falta de estrutura física, laboratórios e
equipamentos só atendiam às disposições legais e às motivações político-eleitorais e não
às demandas reais da sociedade. Na verdade, esta lei teve, entre outras prioridades, a
função refreadora, isto é, a de conter o aumento da demanda de vagas para os cursos
superiores.
Nesse espírito de estado controlador das políticas públicas, é que no ano de 1965,
por meio da Portaria nº 239/65, seguindo o que dispunha a Lei nº 4.795, de 20 de agosto
do mesmo ano, a Escola Técnica Federal de São Luís passou a denominar-se Escola
Técnica Federal do Maranhão.
Quanto ao ensino agrícola, houve, no período, um agrupamento das escolas de
iniciação agrícola e maestria agrícola em Ginásios Agrícolas e, as escolas agrícolas do
segundo ciclo passaram a se chamar Colégios Agrícolas, emitindo, somente, o título de
Técnico em Agricultura. Foi assim que, no ano de 1964, por meio do Decreto nº 53.558
de 13 de fevereiro, a Escola Agrícola do Maranhão, passou a denominar-se Colégio
Agrícola do Maranhão.
No ano de 1967 a coordenação do ensino agrícola foi transferida do Ministério da
Agricultura para o MEC, passando a ser denominada Diretoria de Ensino Agrícola
(DEA).
Nos primórdios da década de 70, foi criado o Departamento de Ensino Médio
(DEM), reunindo as diretorias do ensino agrícola, comercial, industrial e secundário. As
disputas políticas, travadas dentro deste departamento, em virtude da preservação de
interesses dos setores produtivos, envolvidos, principalmente, dos advindos da
industrialização agrícola, propiciaram, no ano de 1975, a criação da Coordenadoria
Nacional do Ensino Agropecuário (COAGRI), com a finalidade de coordenar a educação
agropecuária, em nível de segundo grau no Sistema Federal de Ensino. A principal ação
dessa coordenadoria foi a implantação do sistema Escola-Fazenda, que tinha como
princípio ‘aprender a fazer e fazer para aprender’. Para ajustar-se ao novo sistema, em 4
de setembro de 1979, pelo Decreto nº 83.935, o Colégio Agrícola do Maranhão
transformou-se na Escola Agrotécnica Federal de São Luís.
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Em 1982, por força do fracasso, advindo da profissionalização compulsória, a Lei
nº 5.692 foi modificada, tornando facultativa a profissionalização no ensino de segundo
grau. Mais uma vez, retoma-se a dualidade estrutural. A referida mudança trouxe novas
expectativas para o ensino técnico de nível médio, dentre elas a necessidade de junção de
todas as modalidades de ensino. Por estar na contramão da nova estruturação, a COAGRI
foi extinta no ano de 1986, ficando todo o ensino técnico subordinado à Secretaria de
Ensino de 2º grau (SESG).
A extinção da COAGRI acumulou a gestão do ensino profissional no MEC e
obrigou um realinhamento das forças em disputa, resultando na transformação da SESG
em SEMTEC – Secretaria de Educação Média e Tecnológica, cabendo à mesma as
atribuições de estabelecer políticas para a Educação Tecnológica e exercer a supervisão
do Ensino Técnico Federal. Este processo resultou na transformação das Escolas
Agrotécnicas Federais em autarquias por meio da Lei nº 8.731 de 16 de novembro de
1993.
No caso do Maranhão, ressalta-se o momento histórico de crescimento econômico
que propiciou o aumento nas demandas do mercado de trabalho com a instalação, no
Estado, de importantes projetos industriais. Nesse contexto, em 1989 a Escola Técnica
Federal do Maranhão, foi transformada pela Lei nº 7.863 em Centro Federal de Educação
Tecnológica do Maranhão, adquirindo também, a competência para ministrar cursos de
graduação e de pós-graduação.
Vale ressaltar, ainda, que esse período de transformação em CEFET propiciou a
ampliação do Órgão no Estado e levou à criação da Unidade de Ensino Descentralizada
de Imperatriz (UNED), cujos primeiros cursos foram implantados em 1987.
No ano de 1994, a Lei Federal nº 8.984 instituiu no país o Sistema Nacional de
Educação Tecnológica que transformou todas as Escolas Técnicas Federais em Centros
Federais de Educação Tecnológica (CEFET). A mudança abriu caminho para que as
Escolas Agrotécnicas Federais, também, reivindicassem sua integração ao sistema, o que,
efetivamente, só ocorreu a partir de 1999.
Em 1988, após a promulgação da nova Constituição Federal, a chamada
“Constituição Cidadã”, começaram os debates sobre a construção da nova LDB. Depois
de vários entraves, oriundos de disputas corporativas, a nova LDB foi promulgada no ano
de 1996 e o ensino profissional tomou forma própria ao ser tratado num capítulo à parte.
As escolas técnicas foram contempladas, na ocasião, com a prerrogativa legal de
oferecerem seus cursos também de forma concomitante ou sequencial à educação básica.
Sua função não era mais de substituir a educação básica, nem com ela concorrer. Era de
aprimoramento do educando como pessoa humana, de aprofundamento dos
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, para continuar aprendendo, preparado
para o trabalho e para a cidadania.
Em 1997, o Decreto nº 2.208 regulamentou os artigos da nova LDB que tratavam
especificamente da educação profissional. Iniciou-se, a partir daí, a chamada Reforma da
Educação Profissional, de ideário neoliberal, que ocasionou uma série de mudanças no
sistema federal de ensino. A principal delas foi a retomada da dualidade estrutural pela
separação entre formação geral e formação profissional.
No ano de 2004, foi editado o Decreto nº 5.154, em substituição ao de nº 2.208, que
eliminou as amarras para a organização curricular, pedagógica e oferta de cursos,
estabelecendo a possibilidade da integração curricular entre formação geral e formação
profissional. Abriu-se, também, a possibilidade das Escolas Agrotécnicas Federais
ofertarem cursos superiores de tecnologia.
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No ano de 2006, na intenção de alavancar o desenvolvimento de regiões,
geograficamente delimitadas do interior do país, por meio do incremento dos processos
de escolarização e de profissionalização de suas populações, o Governo Federal criou o
Plano de Expansão da Educação Profissional – Fase I, com a implantação de escolas
federais profissionalizantes, em estados ainda desprovidos delas, em periferias de
metrópoles e em municípios interioranos distantes dos centros urbanos.
No ano de 2007, veio a Fase II, com o objetivo de criar uma escola técnica em cada
cidade-polo do país. A intenção era cobrir o maior número possível de mesorregiões e
consolidar o compromisso da educação profissional e tecnológica com o desenvolvimento
local e regional.
Com o crescimento do sistema, surgiu a necessidade de sua reorganização. Em
decorrência disto criaram-se os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
dentre eles, o do Estado do Maranhão – IFMA. O Instituto do Maranhão foi criado
agregando 18 unidades (Campi) da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
do Estado do Maranhão. Destarte a criação do IFMA marcará mais um capítulo dessa
portentosa história da educação profissional do país, porquanto a sua configuração
pressupõe a materialização de um processo de expansão que está sustentado numa ação
integrada e referenciada na ocupação e no desenvolvimento do território, tomado como
um espaço de prazer, de trabalho e de humanidade.
1.5 Ambiente de Atuação
Esta seção traz informações sobre o ambiente de atuação do IFMA, caracterizando
o contexto onde a Instituição está inserida, de forma a apontar a influência desse contexto
sobre os produtos e serviços e nos seus processos organizacionais.
a) Caracterização e o comportamento do mercado de atuação
O Maranhão dispõe de condições extremamente favoráveis ao desenvolvimento
de várias atividades econômicas, ensejando grandes vantagens competitivas,
principalmente por seus recursos naturais e localização geográfica. Neste contexto
mundial em que a alta do preço do petróleo desencadeia importantes reflexos na produção
de alimentos e biocombustíveis, alterando significativamente o desenho da economia de
todos os países, o Estado do Maranhão aparece como alternativa viável para contrapor
um quadro de crise. Dessa forma, atento aos arranjos produtivos sociais e culturais locais,
o Instituto Federal o Maranhão, encontra-se com 26 pontos de presença no Estado,
criando oportunidades e fomentando o desenvolvimento humano e profissional.
Principais potencialidades das Regiões Maranhenses:
 Região da Baixada Maranhense (Municípios: Bacurituba, Cajapió,
Palmeirândia, São Bento, São João Batista e São Vicente Ferrer)
• Pecuária: ¾ bovinocultura de corte; ¾ bubalino cultura de corte; ¾ criação
de patos;
• Agricultura: mandioca, arroz e feijão;
• Pesca artesanal: lacustre e fluvial;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Apicultura e meliponicultura;
• Doces e queijos caseiros;
• Potencial ainda não explorado: ¾ Turismo e ecoturismo; ¾ Piscicultura; ¾
Fruticultura.
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 Região da Chapada das Mesas (Municípios: Campestre do Maranhão,
Carolina, Estreito, Feira Nova do Maranhão, Lajeado Novo, Porto Franco, São João do
Paraíso e São Pedro dos Crentes)
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;
• Agricultura: arroz, mandioca, milho, cana-de-açúcar;
• Fruticultura: banana, frutos do cerrado (bacuri, cajá, pequi, etc.);
• Comércio;
• Turismo;
• Agroindústria: álcool, laticínios, frutas;
• Extrativismo vegetal: frutas nativas;
• Doces caseiros;
• Potencial ainda não explorado: ¾ Piscicultura (lago da futura hidrelétrica);
¾ Agricultura irrigada (idem).
 Região da Pré-Amazônia (Municípios: Governador Eugênio Barros,
Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Presidente Dutra, Santa Filomena do Maranhão,
São Domingos do Maranhão, Senador Alexandre Costa, Tuntum)
• Agricultura: fruticultura – abacaxi;
• Piscicultura;
• Horticultura;
• Pecuária: bovinocultura de leite e corte;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Cana-de-açúcar;
• Comércio atacadista;
• Cerâmica;
• Potencial ainda não explorado: ¾ Agricultura irrigada.
 Região das Serras (Municípios: Arame, Formosa da Serra Negra, Grajaú,
Itaipava do Grajaú e Sítio Novo)
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;
• Agricultura: soja, milho, arroz, mandioca, abóbora (município de Arame);
• Agroindústria: queijo, castanha de caju;
• Extrativismo mineral: gesso;
• Extrativismo vegetal: jaborandi;
• Potencial ainda não explorado: ¾ Turismo.
 Região das Alpercatas (Municípios: Buriti Bravo, Colinas, Fortuna, Jatobá e
Mirador)
• Pecuária: bovinocultura de corte;
• Agricultura: mandioca, milho, arroz, abacaxi, uva;
• Comércio varejista;
 Região do Alto Munim (Municípios: Afonso Cunha, Anapurus, Belágua,
Buriti, Chapadinha, Mata Roma, São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos)
• Ovinocaprinocultura;
• Fruticultura: frutas nativas, caju;
• Agricultura: soja, mandioca, arroz e milho;
• Avicultura;
• Comércio atacadista e varejista;
• Extrativismo vegetal: buriti, bacuri e babaçu;
• Silvicultura: eucalipto;
• Apicultura e meliponicultura.
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 Região do Alto Turi (Municípios: Araguanã, Governador Newton Belo,
Nova Olinda do Maranhão, Presidente Médici, Santa Luzia do Paruá e Zé
Doca)
• Agricultura: mandioca;
• Apicultura;
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite.
 Região do Baixo Balsas (Municípios: Balsas, Benedito Leite, Loreto,
Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas e São Raimundo
das Mangabeiras)
• Pecuária: caprinocultura;
• Agricultura: fruticultura (abacaxi), algodão, soja, milho, arroz, cana-deaçúcar;
• Agroindústria: álcool, cachaça e doces caseiros.
 Região do Baixo Itapecuru (Municípios: Anajatuba, Itapecuru-Mirim, Nina
Rodrigues, Presidente Vargas, Vargem Grande e Santa Rita)
• Agricultura: mandiocultura, fruticultura (cupuaçu), horticultura;
• Ovinocaprinocultura;
• Apicultura;
• Cerâmica;
• Extrativismo vegetal: babaçu e andiroba;
• Pesca;
• Avicultura;
• Agroindústria;
• Turismo religioso.
 Região do Baixo Munim (Municípios: Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande,
Icatu, Morros, Presidente Juscelino e Rosário)
• Turismo;
• Cerâmica;
• Artesanato;
• Extrativismo vegetal: jaborandi, andiroba e mangaba;
• Pesca;
• Extrativismo mineral: areia e pedra brita;
• Agricultura: mandioca, arroz e eucalipto.
 Região do Baixo Turi (Municípios: Boa Vista do Gurupi, Centro do
Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Governador Nunes Freire, Junco do
Maranhão, Maracaçumé e Maranhãozinho)
• Agricultura: mandioca;
• Pecuária: bovinocultura de corte;
• Pesca artesanal;
• Apicultura e meliponicultura;
• Potencial não explorado: ¾ Piscicultura.
 Região do Delta do Parnaíba (Municípios: Água Doce do Maranhão,
Araioses, Brejo, Magalhães de Almeida, Milagres do Maranhão, Santa
Quitéria do Maranhão, Santana do Maranhão e São Bernardo)
• Agricultura: ¾ soja, arroz irrigado, feijão; ¾ Fruticultura; ¾ Produção de
mudas frutíferas;
• Pesca artesanal;
• Maricultura;
• Caprinocultura;
• Turismo;
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• Artesanato (quilombola);
• Horticultura;
• Piscicultura;
• Potencial não explorado: ¾ Reflorestamento; ¾ Avicultura; ¾
Carcinicultura.
Região do Flores (Municípios: Capinzal do Norte, Dom Pedro, Gonçalves
Dias, Governador Archer, Joselândia, Santo Antônio dos Lopes e São José dos
Basílios)
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;
• Agricultura: mandioca, arroz sequeiro, milho, feijão e fruticultura (mamão
e banana);
• Extrativismo Vegetal: babaçu;
• Potencial não explorado: ¾ Caprinocultura ¾ Piscicultura ¾ Horticultura.
Região do Gurupi (Municípios: Amapá do Maranhão, Cândido Mendes,
Carutapera, Godofredo Viana e Luís Domingues)
• Agricultura: Mandioca, feijão;
• Reflorestamento;
• Pesca: artesanal e industrial;
• Apicultura;
• Turismo;
• Extrativismo mineral e vegetal;
• Maricultura;
• Açaí;
• Artesanato;
• Plantas aromáticas.
Região do Litoral Ocidental (Municípios: Apicum–Açu, Bacuri, Cedral,
Central do Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirinzal, Porto Rico do
Maranhão e Serrano do Maranhão)
• Agricultura: mandiocultura, arroz, feijão e milho;
• Pesca: artesanal e industrial;
• Cultura: bumba-meu-boi e tambor de crioula;
• Turismo e ecoturismo: Ilha dos Lençóis e Floresta dos Guarás;
• Construção naval;
• Pecuária: suinocultura, caprinocultura e equinocultura;
• Maricultura;
• Extrativismo mineral: argila, seixos, areia e pedra para construção;
• Apicultura e meliponicultura.
Região do Mearim (Municípios: Altamira do Maranhão, Bacabal, Bom
Lugar, Brejo de Areia, Conceição de Lago Açu, Lago Verde, Olho D`Água
das Cunhãs, São Luís Gonzaga do Maranhão e Vitorino Freire)
• Agricultura: horticultura, fruticultura, mandioca, arroz, feijão, milho;
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite, suinocultura;
• Pesca artesanal;
• Agroindústria: leite e derivados;
• Apicultura;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Artesanato: babaçu;
• Potencial não explorado: ¾ Caprinocultura.
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 Região do Médio Mearim (Municípios: Bernardo do Mearim,
Esperantinópolis, Igarapé Grande, Lima Campos, Pedreiras, Poção de Pedras,
São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto e Trizidela do Vale)
• Agricultura: horticultura, fruticultura (banana e abacaxi), mandioca, arroz,
feijão e milho;
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;
• Pesca artesanal;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Cerâmica;
• Caprinocultura;
• Agroindústria: leite e babaçu;
• Comércio atacadista e varejista;
• Serviços.
 Região do Médio Parnaíba (Municípios: Matões, Parnarama e Timon)
• Pesca artesanal;
• Pecuária: bovinocultura de corte e leite, ovinocaprinocultura (melhoramento
genético);
• Agricultura: mandioca, milho e feijão, cana-de-acúçar;
• Agroindústria: cachaça;
• Cerâmica;
• Apicultura;
• Doces caseiros;
• Pequenas fábricas de confecções;
• Comércio varejista e atacadista;
• Serviços;
• Extrativismo mineral: calcário, argila e pedras;
• Extrativismo vegetal: babaçu, carnaúba, juçara e buriti;
• Reflorestamento: eucalipto;
• Turismo: banhos naturais em Timon.
 Região do Pericumã (Municípios: Alcântara, Bequimão, Peri-Mirim,
Pinheiro, Pedro do Rosário, Presidente Sarney, Santa Helena, Turiaçu e
Turilândia)
• Pesca: artesanal e industrial;
• Pecuária: bubalinocultura de corte, suinocultura, bovinocultura de leite/
corte e avicultura;
• Apicultura;
• Piscicultura;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Artesanato: palha, cerâmica;
• Agricultura: mandioca, milho, feijão, fruticultura (melancia, abacaxi,
bacuri, murici, caju e manga, bacaba, camucá e maraçujazinho);
• Comércio atacadista e varejista;
• Serviços;
• Potencial não explorado: ¾ Bioenergia: cana-de-açúcar, mamona; ¾
Turismo e ecoturismo.
 Região do Pindaré (Municípios: Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do
Maranhão, Bom jardim, Igarapé do Meio, Monção, Pindaré-Mirim, Pio XII,
Santa Inês, Santa Luzia, Satubinha, São João do Caru e Tufilândia)
• Pesca artesanal;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
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• Pecuária: bovinocultura de corte e leite;
• Apicultura;
• Agricultura: mandioca, milho, arroz e abóbora;
• Horticultura;
• Comércio atacadista e varejista;
• Serviços;
• Potencial não explorado: ¾ Reflorestamento - integração lavoura-pecuáriafloresta; ¾ Fruticultura.
 Região do Sertão Maranhense (Municípios: Barão de Grajaú, Lagoa do
Mato, Nova Iorque, Paraibano, Passagem Franca, Pastos Bons, São Francisco
do Maranhão, São João dos Patos e Sucupira do Riachão)
• Pecuária: bovinocultura corte e leite, caprinocultura e suinocultura;
• Agricultura: abóbora, feijão, mandioca;
• Fruticultura: caju;
• Artesanato: bordado, redes e confecções;
• Agroindústria: cachaça;
• Extrativismo mineral: calcário;
• Turismo (potencial).
• Biocombustíveis: cana-de-açúcar;
• Cotonicultura.
 Região do Tocantins (Municípios: Amarante do Maranhão, Buritirana,
Davinópolis, Governador Edison Lobão, Imperatriz, João Lisboa, Montes
Altos, Ribamar Fiquene e Senador La Roque)
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Reflorestamento: integração lavoura-pecuária-floresta;
• Agricultura: milho, arroz e mandioca, horticultura, fruticultura (banana);
• Indústria: móveis, couro, laticínios;
• Avicultura;
• Cerâmica;
• Pesca artesanal;
• Comércio: atacadista e varejista;
• Serviços;
• Turismo: praias de água doce no Rio Tocantins;
• Construção civil.
• Potencial não explorado: ¾ Artesanato indígena.
 Região dos Carajás (Municípios: Açailândia, Bom Jesus das Selvas,
Buriticupu, Cidelândia, Itinga do Maranhão, São Francisco do Brejão, São
Pedro da Água Branca e Vila Nova dos Martírios)
• Agricultura: milho, arroz, horticultura, mandiocultura, fruticultura (açaí,
buriti, caju, cupuaçu e cajá);
• Pecuária: bovinocultura de leite e corte;
• Avicultura de corte;
• Mineração: bauxita (Itinga);
• Serviços;
• Agroindústria: carnes e couro;
• Indústria: ferro-gusa, móveis;
• Pesca artesanal (Itinga);
• Reflorestamento: integração lavoura-pecuária-floresta;
• Comércio: varejista e atacadista.
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 Região dos Cocais (Municípios: Alto Alegre do Maranhão, Codó, Coroatá,
Peritoró e Timbiras)
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Indústria: produtos de limpeza, cerâmica e cimento;
• Pecuária: bovinocultura de corte e caprinocultura;
• Agricultura: mandioca, arroz, milho e feijão;
• Extrativismo mineral: cimento e calcário;
• Cerâmica.
 Região dos Eixos Rodoferroviários (Municípios: Arari, Cantanhede, Matões
do Norte, Miranda do Norte, Pirapemas, São Mateus do Maranhão e Vitória
do Mearim)
• Piscicultura;
• Pecuária: bovinocultura de corte;
• Agricultura: arroz, mandioca, feijão, milho, melancia;
• Apicultura;
• Produção de sementes;
• Comércio;
• Serviços;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Cerâmica;
• Turismo: Pororoca e Festival da Melancia.
 Região dos Gerais de Balsas (Municípios: Alto Parnaíba, Balsas, Fortaleza
dos Nogueiras, Nova Colinas, Riachão e Tasso Fragoso)
• Pecuária: bovinocultura corte e leite;
• Agricultura: soja, milho, arroz, algodão, fruticultura (bacuri, buriti e pequi),
mudas ornamentais e citrus;
• Ovinocaprinocultura;
• Agroindústria;
• Culturas bioenergéticas: girassol e mamona;
• Comércio: atacadista e varejista;
• Serviços;
• Extrativismo mineral: calcário;
• Potencial não explorado: ¾ Turismo e ecoturismo.
 Região dos Guajajaras (Municípios: Barra do Corda, Fernando Falcão e
Jenipapo dos Vieiras)
• Pecuária: bovinocultura corte e leite;
• Agricultura: mandioca, arroz, milho, feijão, fruticultura;
• Extrativismo vegetal: Jaborandi;
• Turismo;
• Agroindústria;
• Extrativismo mineral: calcário;
• Artesanato indígena;
• Comércio;
• Serviços.
 Região dos Imigrantes (Municípios: Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago
dos Rodrigues, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do Sena e Paulo Ramos)
• Agricultura: mandioca, arroz, milho, feijão e fruticultura (citrus);
• Pecuária: corte e leite;
• Agroindústria; babaçu;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
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• Pesca artesanal;
• Reflorestamento;
• Potencial na explorado: ¾ Piscicultura.
Região dos Lagos (Municípios: Cajari, Matinha, Olinda Nova do Maranhão,
Penalva e Viana)
• Pecuária: bovinocultura e bubalinocultura de leite e corte;
• Pesca artesanal;
• Agricultura: mandioca, arroz, feijão e milho;
• Extrativismo vegetal: babaçu, buriti, carnaúba, bacaba, pequi, junco e
bacuri;
• Suinocultura;
• Piscicultura;
• Turismo: Festival do Peixe;
• Apicultura e meliponicultura;
• Comércio;
• Serviços.
Região dos Lençóis Maranhenses (Municípios: Barreirinhas, Humberto de
Campos, Paulino Neves, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Tutóia)
• Agricultura: mandioca, fruticultura (caju e acerola);
• Pesca artesanal;
• Artesanato;
• Extrativismo mineral e vegetal;
• Turismo;
• Apicultura;
• Tiquira;
• Serviços;
• Hotelaria;
• Plantas medicinais.
Região dos Timbiras (Municípios: Aldeias Altas, Caxias, Coelho Neto,
Duque Bacelar e São João do Sóter)
• Reflorestamento;
• Silvicultura: produção de celulose;
• Agroindústria: álcool e celulose;
• Agricultura: mandioca, milho, feijão, fruticultura (buriti, bacuri, caju);
• Pecuária: suinocultura, ovinocaprinocultura e avicultura;
• Indústria: cerveja;
• Extrativismo vegetal: babaçu;
• Extrativismo mineral: água;
• Comércio;
• Serviços;
• Turismo: ruínas históricas e banhos;
• Plantas medicinais;
• Móveis: bambu;
• Pesca artesanal.
Região da Ilha do Maranhão (Municípios: Raposa, Paço do Lumiar, São
Jose de Ribamar e São Luís)
• Comércio varejista e atacadista;
• Serviços;
• Indústria;
• Turismo;
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• Artesanato: renda, bilro, palhas de buriti e banana, doces, diversos artefatos;
• Agricultura: mandiocultura, horticultura, fruticultura;
• Floricultura;
• Pesca: artesanal;
• Construção civil;
• Hotelaria e turismo;
• Extrativismo mineral: pedra e areia, água mineral;
• Construção naval;
• Potencial não explorado: ¾ Pesca industrial.
b) Principais empresas que atuam ofertando produtos e serviços similares ao da
UPC
Conforme fonte do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), o Estado do Maranhão conta com quatro Instituições Públicas de
Educação Superior, a saber:
• Universidade Federal do Maranhão (UFMA);
• Universidade Estadual do Maranhão (UEMA);
• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMA);
• Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IEMA).
No campo da Rede Privada, conforme dados do Sistema e-MEC, destacamos:
• Centro Universitário do Maranhão (UNICEUMA);
• Faculdade de Educação São Francisco (FAESF);
• Faculdade de Teologia HOKEMÃH (FATEH);
• Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM);
• Faculdade Evangélica do Meio Norte (FAEME);
• Faculdade Santa Terezinha (CEST);
• Instituto de Estudos Superiores do Maranhão (IESMA);
• Instituto Maranhense de Ensino e Cultura (IMEC).
Quanto à oferta de Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, além
do IFMA, pode-se citar: o IEMA (Instituto Estadual do Maranhão); Colégio Universitário
(COLUN) da Universidade Federal do Maranhão; a Rede E-Tec (UEMA/IFMA) através
da modalidade de ensino a distância e o Sistema S (SESC, SESI, SENAC). Além destas,
algumas empresas privadas também oferecem cursos técnicos de nível médio tais como
CEMP, Microlins, ICEP, dentre outras.
c) Contextualização dos produtos e serviços ofertados pela UPC em relação ao seu
ambiente de atuação
O IFMA oferta Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e Cursos
da Educação Superior, comprometido com um projeto de sociedade que entende a
educação como compromisso de transformação e de enriquecimento de conhecimentos
capazes de modificar a vida social e de atribuir-lhe maior sentido e alcance no conjunto
da experiência humana.
Os Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio são ofertados na
forma Integrada, Concomitante e Subsequente ao Ensino Médio.
• Os cursos na forma Integrada são ofertados aos estudantes que concluíram
o Ensino Fundamental e desejam cursar o Ensino Médio e ao mesmo
tempo obter uma Habilitação Técnica Profissional (na própria instituição);
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Os Cursos na forma Concomitante são ofertados aos estudantes que estão
cursando o Ensino Médio em outra instituição e desejam obter uma
Habilitação Técnica Profissional;
• Os Cursos na forma Subsequente são ofertados aos estudantes que
concluíram o Ensino Médio e desejam obter uma Habilitação Técnica
Profissional.
No que se refere aos Cursos da Educação Superior, o IFMA oferta Cursos de
Graduação Tecnológica; Cursos de Licenciatura e Cursos de Bacharelado.
Com relação aos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, todos os Cursos de
Especializações, com exceção do curso Educação do Campo, foram cadastrados na
SETEC (www.setec.ma.gov.br); no Guia do Estudante (http://mbaguia.abril.com.br); e
no sistema e-MEC (Cadastro Nacional de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu –
Especialização), conforme mostra a Tabela 1.
Para acompanhamento das Especializações foi solicitado um relatório das
atividades aos coordenadores de curso.
Dentre as Especializações iniciadas, somente o curso em Educação do Campo está
em andamento.
•

Tabela 1 – Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu Aprovados pelo CONSUP
NOME DO CURSO
Meio Ambiente aplicado ao
Ensino da Ciência
Diversidade Cultural na
Educação
Questão Agraria, Agroecológica
e Educação no Campo –
Residência Agrária.
Educação Ambiental e Gestão
Participativa de Recursos
Hídricos

PROEJA modalidade EAD

Educação do Campo

RESOLUÇÃO
CONSUP
Nº 062, de
20/06/2013
Nº 116, de
30/09/2013

CAMPUS DE
ORIGEM

Nº DE
VAGAS

Bacabal

INÍCIO E
TÉRMINO
Não iniciou

Caxias

50

08/2013 a
08/2014

Nº 075, de
28/03/2013

Maracanã

50

12/2013 a
12/2015

Nº 028, de
08/08/2005

São Luís Monte Castelo

40

07/2013a
07/2014

Nº 052, de
27/03/2013

Barra do Corda
Caxias
Pinheiro
São Luís –
Monte Castelo
Maracanã

50
50
50

02/2014 a
04/2015

50
30

01/2015 a
09/2016

Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu
O IFMA possui três Programas de Pós-Graduação, quais sejam: Química (PPGQ),
Engenharia de Materiais (PPGM) e foi credenciado como polo do Mestrado profissional
de Ensino de Física (NMPEF).
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Materiais (PPGEM) do Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) oferece o Mestrado em Engenharia de Materiais, com
ênfase nas subáreas de Materiais Metálicos e Materiais Cerâmicos. Recomendado pela
CAPES em dezembro de 2004, o PPGEM é uma iniciativa pioneira no Estado do
Maranhão nessa área de conhecimento. O Programa tem como missão a formação de
recursos humanos de alto nível para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na
seguinte linha de pesquisa: Processamento e Caracterização de Propriedades dos
Materiais.
O Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) é
um programa nacional de pós-graduação de caráter profissionalizante, voltado a
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professores de ensino básico e superior que lecionam conteúdos na área de Física. O
programa tem como objetivo a melhoria do ensino de Física no país. Ele é uma iniciativa
da Sociedade Brasileira de Física (SBF) e conta com a participação de instituições de
ensino superior que constituem polos regionais onde ocorrem as atividades de ensino e
desenvolvimento do Programa.
O IFMA Campus São Luís Monte Castelo é um desses polos, de número 63. O
Mestrado está vinculado ao Departamento de Física do campus.
O Programa de Pós-Graduação em Química (PPGQ) do Instituto Federal do
Maranhão (IFMA) oferece o mestrado em duas linhas de pesquisa: química ambiental;
bioenergia e catálise heterogênea. O programa foi aprovado pela CAPES em dezembro
de 2015. O intuito do PPGQ é auxiliar na redução dos impactos ambientais, gerados pelo
crescimento populacional e das atividades do setor agropecuário, alinhado com o
desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Maranhão.
d) Ameaças e oportunidades observadas no seu ambiente de negócio
A dinâmica da economia, sobretudo em seus períodos de crise, reduz a oferta por
estágio e emprego, o que dificulta a inserção dos alunos no mercado de trabalho. A pouca
flexibilidade dos cursos presenciais convencionais, que possuem professores contratados
de carreira e que por isto não podem ser imediatamente substituídos por outros cursos que
acompanhem as tendências de mercado. Esclarecendo, a educação presencial mediada
por tecnologia ou a EAD podem ajudar a cobrir estas lacunas sazonais de mão-de-obra
solicitada pelo mercado de trabalho em seus mais diversos ciclos.
Para efeito de complementação das informações acerca das ameaças e
oportunidades observadas no ambiente de negócio, segue o resultado das discussões feitas
durante a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), onde foram
levantadas essas questões, no olhar da comunidade do IFMA:
Oportunidades:
• Boa imagem institucional;
• Estrutura física adequada, no caso dos Campus da Expansão;
• Investimento constante em capacitação/qualificação de servidores;
• Assistência ao educando;
• Ensino gratuito de qualidade;
• Corpo docente e demais servidores qualificados e capacitados;
• A boa imagem institucional;
• Estrutura física.
Ameaças:
• Alto índice de evasão/retenção
• Carências na Biblioteca (Acervo, espaço físico, mobiliário, serviços);
• Morosidade e falhas na gestão dos processos;
• Falta de equipamentos tecnológicos nas salas de aula (data show e lousas
digitais);
• Comunicação institucional ineficiente;
• Reduzido quadro de servidores técnico-administrativos (laboratoristas,
técnicos em administração, assistentes de alunos etc.);
• Reduzido número de professores em áreas específicas;
• Instalações prediais inadequadas, nos Campus da pré-expansão, às
demandas atuais (biblioteca, salas de aula, laboratórios, banheiros etc.);
• Acessibilidade (interna e externa);
• Investimento na infraestrutura atual (manutenção);
• Conexão de dados (internet).
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e) Informações gerenciais sucintas sobre o relacionamento da UPC com os principais
clientes de seus produtos e serviços
O Instituto Federal do Maranhão no ano de 2015 desenvolveu atividades cujo
público-alvo foram os estudantes regularmente matriculados. Dentre estas atividades
podemos destacar as realizadas pelos Núcleos de Assistência ao Educando (NAE), em
conjunto com a Diretoria de Assistência ao Educando, que objetivaram o fortalecimento
dos vínculos entre a instituição, seus estudantes, famílias e comunidades. Assim
destacamos três eixos de atuação: Atendimento aos Estudantes; Atividades Educativas e
Auxílios Financeiros.
Atendimento aos Estudantes:
Os atendimentos disponibilizados aos estudantes baseiam-se nas demandas
apresentadas, sendo as principais: conflitos em sala de aula, conflitos familiares,
transtornos de comportamento e alimentares, problemas de saúde, sexualidade, bullying,
baixo rendimento escolar, problemas financeiros. A Tabela 2 abaixo apresenta os
resultados dos atendimentos aos estudantes do IFMA, conforme os profissionais
especialistas disponíveis em cada Campus.
Tabela 2 – Atendimento aos Estudantes conforme os Profissionais Especialistas
disponíveis em cada Campus.
TIPO DE ATENDIMENTO

ESTUDANTES

Atendimentos Serviço Social

945

Atendimentos Psicologia

491

Atendimentos Médico

3.096

Atendimentos Odontológicos

1.086

Atendimentos de Enfermagem

5.258

Orientação Educacional

95

Atendimentos Nutrição

139

O apoio à criação dos Grêmios Estudantis, bem como às atividades propostas por
estes representantes, também foi uma prioridade na gestão dos NAE.
Atividades Educativas:
As atividades educativas realizadas durante o exercício 2015 acompanharam os
temas da atualidade que traziam maior impacto na vida do estudante e seus familiares,
bem como suas comunidades. Desta forma, destacamos as seguintes atividades
realizadas:
Campanhas:
• Combate ao abuso e exploração sexual;
• Educação no Trânsito;
• Combate a Diabetes;
• Outubro Rosa;
• Novembro Azul;
• Dia Internacional da Mulher;
• Vacinação;
• Prevenção de DST’s/ AIDS.
39

Palestras
• Postura Profissional e elaboração de currículo (Turma do Proeja)
• Educação de filhos (Projeto Família e Escola)
• Gravidez e sexualidade na adolescência
• Orientação Profissional.
Feiras/ Minicursos
• Semana da Saúde;
• Álcool e Drogas na Escola;
• Primeiros Socorros.
Seminários
• O uso de crack e outras drogas;
• Encontro de Representantes de Turma 2015.
Projetos
• Copa agrícola de futebol;
• Projeto de Orientação Profissional;
• Projeto Educando para a Vida: Feira da Saúde e Oficinas Ecológicas.
Auxílio Financeiro aos Estudantes
Diante da necessidade dos estudantes com dificuldades de se manterem na
Instituição, dadas suas condições socioeconômicas que colocam em risco sua frequência
às atividades acadêmicas e à conclusão do curso, o IFMA dispõe de Programas de
Assistência ao Educando e de Fomento à Pesquisa, que permitem ao estudante
desenvolver-se integralmente e prevenir a evasão. A Tabela 3 apresenta os auxílios
financeiros e bolsas distribuídos aos estudantes do IFMA:
Tabela 3 – Auxílios e Bolsas de Mérito distribuídas aos Estudantes do IFMA em
2015.
TIPO DE AUXÍLIO

ESTUDANTES

AUXÍLIO TRANSPORTE

1.400

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

2.733

AUXÍLIO MORADIA/RESIDÊNCIA

280

APOIO ESTUDANTIL

186

MONITORIA

147

PIBIC

113

PIBIC JR

148

EXTENSÃO

61

VISITAS TÉCNICAS

2.301

O IFMA também possui uma Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais
(PROEXT), que dentre outras missões é responsável por realizar o relacionamento com
os nossos clientes externos, que demandam nossos alunos e nossos serviços de consultoria
e pesquisa aplicada.
f) Descrição dos riscos de mercado e as estratégias para mitigá-los
Risco:
Não realizar o propósito da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica que se volta para a formação de profissionais em sintonia com os arranjos
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sociais produtivos locais, considerando os determinantes que podem influenciar no
cumprimento dessa missão institucional, a saber:
• Instabilidade econômica do país;
• Ingerências político-administrativas;
• Dificuldades de parcerias com o setor produtivo.
Estratégias:
•
•
•

Fortalecimento da gestão institucional;
Admissão de profissionais qualificados;
Articulação com a comunidade e os com os arranjos produtivos
socioculturais locais.

g) Principais mudanças de cenários ocorridas nos últimos exercícios:
A implantação dos Institutos Federais relaciona-se com as políticas em curso para
a Educação Profissional e Tecnológica no país, as quais consideram estratégica essa
educação não apenas como elemento contribuinte para o desenvolvimento econômico e
tecnológico nacional, mas também como fator de fortalecimento do processo de inserção
cidadã dos brasileiros.
Nesse contexto, os Institutos Federais devem ser reconhecidos como ação
concreta dessa política, tendo como missão o desenvolvimento local e regional na
perspectiva da construção da cidadania.
Atualmente, a Rede Federal vivencia a maior expansão de sua história, totalizando
em 2015, 562 unidades, das quais 140 pré-existentes em 2003, 214 implantadas entre
2003 e 2010, e 208 previstas para inauguração no quadriênio 2011-2015 (metas
divulgadas pelo Governo Federal).
A expansão da Educação Profissional e Tecnológica integra-se à agenda pública
que prevê a presença do Estado na consolidação de políticas educacionais no campo da
escolarização e da profissionalização, a partir da criação do Instituto do Estado do
Maranhão pela Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008.
Com um contingente de 2.945 servidores, sendo 1.573 docentes (entre efetivos,
temporários e substitutos) e 1.334 técnicos-administrativos, o IFMA se faz presente no
estado através de seus 23 (vinte e três) Campi, 03 (três) Núcleos Avançados e 03 (três)
Campi Avançados, ofertando cursos Regulares da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio e Educação Superior, além de trabalhar com diversos Programas e Projetos
do Governo Federal, conforme apresentada na Figura 2.
A expansão se desenvolve em etapas, estando atualmente na Fase III.
Na Fase I, que se desenvolveu no período de 2004/2006, o Maranhão foi
contemplado com seis unidades nos municípios de Açailândia, Buriticupu, Santa Inês,
São Luís, São Raimundo das Mangabeiras e Zé Doca. Até então, o Maranhão contava
com cinco unidades: um Centro Federal de Educação Tecnológica, duas Escolas
Agrotécnicas (uma em São Luís e outra em Codó), e uma Unidade Descentralizada em
Imperatriz.
Na Fase II, o Plano de Expansão contemplou oito unidades, localizadas nos
municípios de Caxias, Timon, Barreirinhas, Pinheiro, Barra do Corda, São João dos Patos,
Bacabal e Alcântara.
Na Fase III, já foram criados os Campi de Coelho Neto, Grajaú, São José de
Ribamar, Viana, Pedreiras e os Campi Avançados de Rosário, Carolina e Porto Franco.
Está prevista, ainda, nessa fase, a criação dos Campi em Araioses, Presidente
Dutra, Itapecuru-Mirim e dos seguintes Campi Avançados: Colinas e Mirinzal.
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Figura 2 – Programas e Projetos executados pelo IFMA.

h) As informações referenciadas nas alíneas “a” a “g” acima devem ser
contextualizadas, também, em relação ao ambiente de atuação de eventuais
unidades descentralizadas com autonomia de atuação.
Em cada unidade autônoma existem os pares de cada Pró-Reitoria que devem agir
segundo as premissas já citadas, pois a política pública do Instituto é gerida pela Reitoria.
1.6 Organograma
Em 11 de junho de 2014, através da Resolução No 030/2014-CONSUP, foi
aprovado o novo Regimento Geral do IFMA, o qual disciplina a organização, as
competências e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas
e acadêmicas da Instituição, complementando o seu Estatuto. De acordo com o
Regimento Geral, a estrutura organizacional do IFMA é composta por uma Reitoria e os
Campi, com proposta orçamentária anual identificada para cada Campi e a Reitoria,
exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores,
conforme previsto nos termos da Lei Nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. A seguir,
apresentam-se as estruturas organizacionais da Reitoria e dos Campi do IFMA.
1.6.1 Reitoria
A Reitoria, dirigida pelo Reitor, é o órgão executivo da administração superior
que planeja, coordena, supervisiona e controla todas as atividades do Instituto Federal do
Maranhão. Em 26 de maio de 2014, através da Resolução No 017/2014-CONSUP
(acessível
a
todos
os
cidadãos
através
do
endereço
eletrônico:
http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaos-colegiados/conselho-superior/conselhosuperior-documentos/), foi aprovada a nova estrutura organizacional da Reitoria, cujo
organograma pode ser visto na Figura 3.
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Figura 3 – Organograma da Reitoria do IFMA

A seguir, apresenta-se a descrição dos setores (órgãos), com estrutura básica e
atribuições, dos órgãos que compõem a Reitoria do IFMA.

I- Órgãos Colegiados da Administração Superior
 Deliberativo e Consultivo Máximo:
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a) Conselho Superior (CONSUP): é o órgão máximo, consultivo e
deliberativo nas dimensões acadêmica, administrativa, financeira, patrimonial e
disciplinar. Presidido pelo Reitor, tem sua composição, competências, organização e
funcionamento definidos e regulados no Estatuto, aprovado pela Resolução Nº 028/2009,
no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014, e em Regulamento próprio.
 Consultivo:
a) Colégio de Dirigentes (COLDIR): de caráter consultivo, é o órgão de
apoio ao processo decisório da Reitoria, sendo presidido pelo Reitor e composto pelos
Pró-Reitores, Diretores Sistêmicos e Diretores Gerais dos Campi.
II- Órgãos Colegiados vinculados à Administração Básica:
 Deliberativos especializados:
a) Conselho de Ensino: presidido pelo Pró-Reitor de Ensino, é o órgão
deliberativo em matéria de ensino Básico, Técnico e Superior, e tem sua composição
definida no Regimento Geral, aprovado pela Resolução Nº 030/2014.
b) Conselho de Pesquisa e Inovação: presidido pelo Pró-Reitor de Pesquisa
e Inovação, é o órgão deliberativo em matéria de Pesquisa, Inovação e ensino de PósGraduação, e tem sua composição definida no Regimento Geral, aprovado pela
Resolução Nº 030/2014.
c) Conselho de Extensão: presidido pelo Pró-Reitor de Extensão, é o órgão
deliberativo em matéria de programas, projetos, atividades de extensão e
comunitárias, e tem sua composição definida no Regimento Geral, aprovado pela
Resolução Nº 030/2014.
d) Conselho de Planejamento e Administração: presidido pelo Pró-Reitor
de Planejamento e Administração, é o órgão deliberativo em matéria de
planejamento, controle, implementação, fiscalização econômico-financeira e
patrimonial do IFMA, e tem sua composição definida no Regimento Geral, aprovado
pela Resolução Nº 030/2014.
e) Conselho de Gestão de Pessoas: presidido pelo Pró-Reitor de Gestão de
Pessoas, é o órgão deliberativo em matéria de gestão de pessoas e de recursos
humanos do IFMA, e tem sua composição definida no Regimento Geral, aprovado
pela Resolução Nº 030/2014.
III- Órgãos Executivos:
a) Gabinete do Reitor: tem por finalidade prestar assistência técnicoadministrativa e articular a ação política da Reitoria. Conta com uma Chefia de Gabinete,
que por sua vez, contará com uma Assistente do Gabinete e uma Secretaria do Gabinete
para a execução de suas atribuições.
b) Assessoria Especial: é o órgão de assessoramento ao Reitor responsável
pelo desempenho de atividades específicas em programas e projetos, atendendo
necessidades permanentes ou emergentes da Administração Superior, tanto interna como
externamente ao Instituto Federal do Maranhão.
c) Pró-Reitorias: em número de 05 (cinco), as Pró-Reitorias são dirigidas
pelos Pró-Reitores, nomeados pelo Reitor do Instituto Federal do Maranhão, nos termos
da legislação aplicável à nomeação de Cargos de Direção. Os Pró-Reitores tem a
incumbência de representar as Pró-Reitorias junto aos órgãos públicos e privados da
44

sociedade civil organizada nas ações que lhe competem. No exercício de suas atribuições
os Pró-Reitores contarão com um(a) Assistente e um(a) Secretário(a).
c.1) Pró-Reitoria de Ensino (PROEN): é o órgão superior da Reitoria,
responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e acompanhar as atividades
e políticas de ensino, articuladas à pesquisa, à inovação e à extensão. Conta com a uma
Diretoria de Educação, onde se instalam a Coordenadoria de Admissão de Alunos, o
Núcleo de Registros e Emissão de Diplomas e o Núcleo de Estudos e Formação
Educacional Continuada. Conta também com o Departamento Pedagógico, com seu
Núcleo de Legislação Educacional, e o Departamento de Políticas Especiais, com a
Coordenadoria de Apoio as Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas e o
Núcleo de Acompanhamento e Avaliação de Programas e Projetos.
c.2) Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais (PROEXT):
é o órgão superior da Reitoria responsável por planejar, superintender, coordenar,
fomentar e acompanhar as atividades e políticas de extensão e relações com a sociedade,
articuladas ao ensino e à pesquisa, junto aos diversos segmentos sociais. A estrutura
organizacional da Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais compreende uma
Diretoria de Relações Institucionais, um Departamento de Projetos Institucionais, uma
Coordenadoria de Projetos de Extensão e os Núcleos de Gestão de Programas e Projetos,
de Relações Empresariais, de Mercado de Trabalho e Inclusão de Egressos, de Assuntos
Educacionais e de Extensão e Inclusão Social.
c.3) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI):
é o órgão superior da Reitoria responsável por planejar, superintender, coordenar,
fomentar e acompanhar as atividades e políticas de pós-graduação, pesquisa, integrada ao
ensino e à extensão, bem como promover ações de intercâmbio com instituições e
empresas na área de fomento à pesquisa, pós-graduação, ciência e tecnologia e à
inovação. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação conta com uma
Diretoria de Pesquisa e seu respectivo Núcleo de Iniciação Científica, com um
Departamento de Pós-Graduação e seu respectivo Núcleo de Qualificação de Servidores,
com uma Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica e seu respectivo
Núcleo de Propriedade Intelectual, e com os Núcleos de Divulgação Científica, de Gestão
de Projetos, de Fomento e Apoio Financeiro e de Registros e Convênios.
c.4) Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD):
é o órgão superior da Reitoria ao qual compete, de forma sistêmica, planejar,
superintender, coordenar as atividades e políticas de planejamento, administração, gestão
orçamentária, financeira e patrimonial. A estrutura organizacional da Pró-Reitoria de
Planejamento e Administração compreende uma Diretoria de Administração e três
Departamentos: Departamento de Orçamentos e Finanças, conta com os Núcleos de
Planejamento e Orçamento e o de Execução Financeira, além da Coordenação de
Contabilidade; Departamento de Administração Patrimonial e Logística, conta com a
Coordenação de Administração Patrimonial e Logística e seus respectivos Núcleos de
Almoxarifado e Patrimônio, de Protocolo e Correspondência e de Transporte; e o
Departamento de Licitações e Contratos com seus respectivos Núcleos de Compras e
Licitações, de Gestão de Contratos de Obras e de Contratos Sistêmicos e Convênios.
c.5) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE): é o órgão
superior da Reitoria responsável por planejar, superintender, coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e políticas de gestão e de desenvolvimento de pessoas. A PróReitoria de Gestão de Pessoas é composta pelas seguintes unidades administrativas:
Coordenadoria de Emissão e Controle de Atos Administrativos; Diretoria de Cadastro,
Legislação e Pagamentos, com seus respectivos Núcleos de Pagamentos, de Concessões
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e Benefícios, de Arquivo, de Legislação e Normas e de Cadastro; Departamento de
Capacitação Desenvolvimento e Avaliação de Pessoal, com seus respectivos Núcleos de
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal e de Qualidade de Vida do Servidor;
Departamento de Admissão Dimensionamento e Movimentação de Pessoas, com seu
Núcleo de Sistemas e Monitoramento de Vagas.
d) Diretorias Sistêmicas: em número de 08 (oito), as Diretorias Sistêmicas
assessoram diretamente à Reitoria e dão suporte nas áreas de Gestão de Tecnologia da
Informação; Desenvolvimento Institucional; Educação a Distância; Infraestrutura;
Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais; Direitos Humanos e Inclusão Social;
Assistência ao Educando e Difusão Artístico-Cultural, Esporte e Lazer.
d.1) Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI): é o
órgão da administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar
os projetos, atividades e políticas de desenvolvimento na área de gestão das tecnologias
da informação da Instituição. A Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação
compreende: Coordenação de Redes e Infraestrutura e seu Núcleo de Serviços e Suporte;
Coordenação de Sistemas de Informação e seu Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas
e a Coordenação de Governança em TI.
d.2) Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI): é o órgão da
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os
projetos, atividades e políticas de desenvolvimento da instituição assim como efetivar as
articulações entre as Pró-Reitorias e os Campi. Integra a Diretoria de Desenvolvimento
Institucional o Departamento de Pesquisa Institucional.
d.3) Diretoria de Educação a Distância (DEAD): é o órgão da
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os
projetos, atividades e políticas de desenvolvimento da Educação a Distância da
Instituição.
d.4) Diretoria de Infraestrutura (DINFRA): é o órgão da
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os
projetos, atividades e políticas de desenvolvimento na área de infraestrutura da
Instituição. É responsável pela expansão física das unidades educativas da rede. A
Diretoria de Infraestrutura compreende: um Departamento de Obras e Fiscalização, com
as Coordenações de Fiscalização de Obras I e Fiscalização de Obras II e o Departamento
de Projetos.
d.5) Diretoria do Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências
Ambientais (DCPACA): é o órgão da administração superior responsável por planejar,
coordenar, executar e avaliar os projetos, atividades e políticas de desenvolvimento do
Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais.
d.6) Diretoria de Direitos Humanos e Inclusão Social (DDHIS): é o
órgão da administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar
os projetos, atividades e políticas de desenvolvimento dos direitos humanos e de inclusão
social.
d.7) Diretoria de Assistência ao Educando (DAE): é o órgão da
administração superior responsável por planejar, coordenar, executar e avaliar os
projetos, atividades e políticas de desenvolvimento da assistência estudantil no IFMA, de
forma articulada com o Ensino, Pesquisa e Extensão, a fim de garantir a permanência, a
melhora do desempenho acadêmico e o êxito dos estudantes.
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d.8) Diretoria de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer
(DDACDL): é o órgão da administração superior responsável por planejar, coordenar,
executar e avaliar os projetos e políticas de desenvolvimento das atividades artísticas,
culturais, esportivas e de lazer do IFMA.
e) Procuradoria Jurídica Federal: é o órgão de execução integrante da
Procuradoria-Geral Federal, vinculado à Reitoria e à Procuradoria Federal no Estado do
Maranhão, incumbida de prestar assessoramento e consultoria jurídica aos órgãos
superiores da Administração do Instituto.
f) Corregedoria Institucional: é o órgão de assessoramento da Reitoria
responsável por prevenir e apurar as irregularidades praticadas por agentes públicos na
esfera administrativa, exercendo os papeis de supervisão, coordenação e execução.
Quanto ao campo de atuação, a Corregedoria pode agir de ofício, inclusive a partir de
notícias divulgadas na imprensa, em que haja indícios de autoria ou materialidade da
prática de ilícitos administrativos, ou a partir do recebimento de denúncias, inclusive
anônimas, e representações que lhes são encaminhadas por cidadãos, agentes públicos ou
autoridades em geral.
g) Ouvidoria Institucional: é o órgão de assessoramento da Reitoria
responsável pelo acolhimento e encaminhamento de manifestações e reivindicações da
comunidade interna ou externa. Tem por propósito buscar soluções para as demandas dos
cidadãos; oferecer informações gerenciais e sugestões ao órgão em que atua, visando o
aprimoramento da prestação do serviço, além de contribuir para a formulação de políticas
públicas.
h) Departamento de Comunicações e Eventos (DCE): é o órgão da Reitoria
responsável pelo assessoramento na área da Comunicação Social no Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
i) Assessoria de Relações Internacionais (ARINT): é o órgão de
assessoramento da Reitoria responsável pela elaboração, coordenação e execução das
políticas de cooperação internacional no Instituto Federal do Maranhão.
j) Secretaria dos Colegiados Superiores: é o órgão que dá suporte ao
Conselho Superior e, quando necessário, dá assessoramento técnico, na forma de seu
regimento interno.
IV- Órgãos de Apoio:
a) Comissão de Ética: é o órgão assessor da Reitoria, que integra o Sistema
de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, instituído pelo Decreto Nº 6.029/2007,
coordenado pela Comissão de Ética Pública (CEP), criada no Decreto de 26 de Maio
de 1999.
b) Comissão Própria de Avaliação (CPA): tem por finalidade a
coordenação dos processos internos de avaliação da instituição, a sistematização e a
prestação das informações solicitadas pelo INEP. Deve atuar com autonomia em
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes no IFMA.
c) Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos dos
Técnicos - Administrativos em Educação (CIS/PCCTAE): é o órgão assessor da
Reitoria, com suas competências previstas em legislação e Regulamento próprio,
aprovado pelo Conselho Superior.
d) Comissão Permanente de Pessoal Docente da Educação Básica,
Técnica e Tecnológica (CPPD): é o órgão assessor da Reitoria, com suas
competências previstas em Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior;
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e) Comissão Permanente de Pessoal Docente da Educação Superior
(CPPD): é o órgão assessor da Reitoria, com suas competências previstas em
Regulamento próprio, aprovado pelo Conselho Superior.
V- Órgão de Fiscalização e Controle Interno:
a) Auditoria Interna (AUDINT): com vinculação ao Conselho Superior nos
termos do parágrafo 3º, artigo 15 do Decreto Nº 3.591/2000, é o órgão responsável por
fortalecer e assessorar a gestão, bem como por racionalizar as ações de controle do
IFMA e prestar apoio aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo
Federal e ao Tribunal de Contas da União, no âmbito institucional, respeitada a
legislação pertinente.

1.6.2 Campi do IFMA
Os Campi do IFMA, para fins de legislação educacional, são considerados Sedes e
possuem a seguinte estrutura básica:
 Diretoria-Geral;
 Chefia de Gabinete e/ou Secretaria;
 Diretorias;
 Departamentos;
 Coordenadorias;
 Assessorias;
 Núcleos;
 Órgãos de Apoio.
1.6.2.1 Campi Oriundos das Antigas Autarquias (Campi da Pré-Expansão):
 São Luís / Monte Castelo;
 Codó;
 São Raimundo das Mangabeiras;
 Imperatriz;
 São Luís / Maracanã
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IFMA-Campus São Luís / Monte Castelo
Em 27 de fevereiro de 2015, através da Resolução No 009/2015-CONSUP
(acessível
a
todos
os
cidadãos
através
do
endereço
eletrônico:
http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaos-colegiados/conselho-superior/conselhosuperior-documentos/), foi aprovada a nova estrutura organizacional do IFMA-Campus
São Luís / Monte Castelo, cujo organograma pode ser visto na Figura 4.
Figura 4 – Organograma do IFMA – Campus São Luís / Monte Castelo
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IFMA-Campus Codó
Em 27 de fevereiro de 2015, através da Resolução No 011/2015-CONSUP
(acessível
a
todos
os
cidadãos
através
do
endereço
eletrônico:
http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaos-colegiados/conselho-superior/conselhosuperior-documentos/), foi aprovado a nova estrutura organizacional do IFMA-Campus
Codó, cujo organograma pode ser visto na Figura 5.
Figura 5 – Organograma do IFMA - Campus Codó
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IFMA-Campus São Raimundo das Mangabeiras
Em 27 de fevereiro de 2015, através da Resolução No 012/2015-CONSUP
(acessível
a
todos
os
cidadãos
através
do
endereço
eletrônico:
http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaos-colegiados/conselho-superior/conselhosuperior-documentos/), foi aprovado a nova estrutura organizacional do IFMA-Campus
São Raimundo das Mangabeiras, cujo organograma pode ser visto na Figura 6.
Figura 6 – Organograma do IFMA - Campus São Raimundo das Mangabeiras
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IFMA-Campus Imperatriz
Em 14 de dezembro de 2015, através da Resolução No 065/2015-CONSUP
(acessível
a
todos
os
cidadãos
através
do
endereço
eletrônico:
http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaos-colegiados/conselho-superior/conselhosuperior-documentos/), foi aprovado a nova estrutura organizacional do IFMA-Campus
Imperatriz, cujo organograma pode ser visto na Figura 7.

Figura 7 – Organograma do IFMA - Campus Imperatriz
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IFMA-Campus Maracanã
A estrutura organizacional do IFMA-Campus Maracanã é apresentada no
Organograma representado na Figura 8.
Figura 8 – Organograma do IFMA - Campus Maracanã
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1.6.2.2 Campi Oriundos da Expansão:
Em 07 de outubro de 2011, através da Resolução No 098/2015-CONSUP (acessível
a
todos
os
cidadãos
através
do
endereço
eletrônico:
http://portal.ifma.edu.br/instituto/orgaos-colegiados/conselho-superior/conselhosuperior-documentos/), foi aprovada a estrutura organizacional dos Campi do IFMA
(Açailândia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Buriticupu, Caxias,
Pinheiro, Santa Inês, São João dos Patos, São Luís Centro Histórico, Timon e Zé Doca)
oriundos da Expansão Fases I e II da Rede Federal de EPT, cujo organograma pode ser
visto na Figura 9. A estrutura organizacional dos Campi da Expansão Fase III ainda
encontra-se em fase de aprovação pelo CONSUP.
Figura 9 – Organograma do IFMA - Campus da Expansão Fases I e II
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1.6.2.3 Campi Avançados:
Como mencionado na Seção 1.2, os Campi Avançados de Carolina, Rosário e Porto
Franco, não possuem estrutura de gestão administrativa para a execução de seus processos
de contratação e execução orçamentária financeira (não possuem UGE). Dessa forma, os
processos de contratação de seus serviços e execução financeira são realizados pela
Reitoria do IFMA. Também é importante destacar que a estrutura organizacional desses
Campi Avançados ainda está em fase de elaboração, com previsão de aprovação pelo
CONSUP/IFMA, em julho de 2016.
O Quadro 2 destaca, de forma resumida e considerando os organogramas
funcionais apresentados nas Figuras 3 a 9, as unidades administrativas mais estratégicas
da gestão do IFMA, com suas respectivas competências, seus titulares responsáveis e
períodos de atuação.
Quadro 2 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas.
ÁREAS/
SUBUNIDADES
ESTRATÉGICAS

Reitoria

Auditoria
Interna
(AUDINT)

Pró-Reitoria de
Ensino
(PROEN)

Pró-Reitoria de
Pesquisa e
Inovação
(PRPGI)

COMPETÊNCIAS

Dirigida pelo Reitor, é o
órgão executivo da
administração superior que
planeja, coordena,
supervisiona e controla todas
as atividades do Instituto
Federal do Maranhão.
Com vinculação ao
Conselho Superior, é o
órgão responsável por
fortalecer e assessorar a
gestão, bem como por
racionalizar as ações de
controle do IFMA e prestar
apoio aos órgãos do Sistema
de Controle Interno do Poder
Executivo Federal e ao
Tribunal de Contas da
União, no âmbito
institucional.
É o órgão superior da
Reitoria, responsável por
planejar, superintender,
coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e
políticas de ensino,
articuladas à pesquisa, à
inovação e à extensão.
É o órgão superior da
Reitoria responsável por
planejar, superintender,
coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e
políticas de pós-graduação,
pesquisa, integrada ao
ensino e à extensão, bem
como promover ações de
intercâmbio com instituições
e empresas na área de

TITULAR

CARGO

PERÍODO DE
ATUAÇÃO

Francisco Roberto
Brandão Ferreira

Reitor

01.01.2015 a
31.12.2015

Maria do Socorro
Silva Lages

Chefa da
Auditoria
Interna

01.01.2015 a
31.12.2015

Ximena Paula
Nunes Bandeira
Maia da Silva

Pró-Reitora
de Ensino

01.01.2015 a
31.12.2015

Natilene Mesquita
Brito

Pró-Reitora
de Pesquisa
e Inovação

01.01.2015 a
31.12.2015
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Pró-Reitoria de
Extensão
(PROEXT)

Pró-Reitoria de
Gestão de
Pessoas
(PROGEPE)

Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração
(PROPLAD)

Diretoria de
Gestão de
Tecnologia da
Informação
(DGTI)

Diretoria de
Desenvolvim.
Institucional
(DDI)

Diretoria de
Educação a
Distância
(DEAD)

fomento à pesquisa, pósgraduação, ciência e
tecnologia e a inovação.
É o órgão superior da
Reitoria responsável por
planejar, superintender,
coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e
políticas de extensão e
relações com a sociedade,
articuladas ao ensino e à
pesquisa, junto aos diversos
segmentos sociais.
É o órgão superior da
Reitoria responsável por
planejar, superintender,
coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e
políticas de gestão e de
desenvolvimento de pessoas.
É o órgão superior da
Reitoria ao qual compete, de
forma sistêmica, planejar,
superintender, coordenar as
atividades e políticas de
planejamento,
administração, gestão
orçamentária, financeira e
patrimonial
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento na área de
gestão das tecnologias da
informação da Instituição.
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento da
instituição assim como
efetivar as articulações entre
as Pró-Reitorias e os Campi.
Integra a Diretoria de
Desenvolvimento
Institucional o Departamento
de Pesquisa Institucional.
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento da
Educação a Distância da
Instituição.

Fernando Antônio
Carvalho de Lima

Pró-Reitor
de Extensão

01.01.2015 a
31.12.2015

Valéria Maria
Carvalho Martins

Pró-Reitor
de Gestão de
Pessoas

01.01.2015 a
31.12.2015

Carlos Cesar
Teixeira Ferreira

Pró-Reitor
de Planejam.
e Administr.

01.01.2015 a
31.12.2015

Cláudio Antônio
Costa Fernandes

Diretor de
Gestão de
Tecnologia
da
Informação

01.01.2015 a
31.12.2015

Agenor Almeida
Filho

Diretor de
Desenvolvimento
Institucional

01.01.2015 a
31.12.2015

Simone Santos

Diretora de
Educação a
Distância

01.01.2015 a
31.12.2015
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Diretoria de
Infraestrutura
(DINFRA)

Diretoria de
Direitos
Humanos e
Inclusão Social
(DDHIS)

Diretoria do
Centro de
Pesquisas
Avançadas em
Ciências
Ambientais
(DCPACA)

Diretoria de
Assistência ao
Educando
(DAE)

Diretoria de
Difusão
ArtísticoCultural,
Desporto e
Lazer
(DDACDL)

Campus
Açailândia

Campus
Alcântara

É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento na área de
infraestrutura da Instituição.
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento dos
direitos humanos e de
inclusão social.
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento do Centro
de Pesquisas Avançadas em
Ciências Ambientais.
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos,
atividades e políticas de
desenvolvimento da
assistência estudantil no
IFMA, de forma articulada
com o Ensino, Pesquisa e
Extensão, a fim de garantir a
permanência, a melhora do
desempenho acadêmico e o
êxito dos estudantes.
É o órgão da administração
superior responsável por
planejar, coordenar, executar
e avaliar os projetos e
políticas de desenvolvimento
das atividades artísticas,
culturais, esportivas e de
lazer do IFMA.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.

Celso Luís
Ferreira de
Azevedo

Diretor de
Infraestrut.

01.01.2015 a
31.12.2015

João Batista
Cardoso Botelho

Diretor de
Direitos
Humanos e
Inclusão
Social

01.01.2015 a
31.12.2015

Juvêncio Alves de
Carvalho Pereira

Diretor do
Centro de
Pesquisas
Avançadas
em Ciências
Ambientais
(DCPACA)

01.01.2015 a
31.12.2015

Dayse da Silva
Rocha Araújo

Diretora de
Assistência
ao Educando
(DAE)

01.01.2015 a
31.12.2015

Diretora de
Difusão
ArtísticoCultural,
Desporto e
Lazer

01.01.2015 a
31.12.2015

José Werbet
Ferreira da Silva

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Edalton dos Reis
Silva

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Mayara Karla da
Anunciação Silva
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Campus Bacabal

Campus Barra
do Corda

Campus
Barreirinhas

Campus
Buriticupu

Campus Caxias

Campus Coelho
Neto

Campus Codó

Campus Grajaú

Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.

Cleudenice
Machado Pólvoa

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Marinete Moura
da Silva Lobo

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

José Valdir
Damascena
Araújo

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Ronald Ribeiro
Correa

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

João da Paixão
Soares

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Arcenildo da
Silva Nascimento

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

José Cardoso de
Souza Filho

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2014 a
31.12.2014

Francisco Alberto
Gonçalves Filho

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015
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Campus
Imperatriz

Campus
Pedreiras

Campus
Pinheiro

Campus Santa
Inês

Campus São
Luís – Centro
Histórico

Campus São
Luís – Maracanã

Campus São
Luís – Monte
Castelo

Campus São
José de Ribamar

Campus São
João dos Patos

Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,

Saulo Cardoso

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Gedeon Silva
Reis

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Mariano Matos
Ribeiro

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Locília de Jesus
Silva Costa

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Carlos Alexandre
Amaral Araújo

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Lucimeire
Amorim Castro

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Regina Lúcia
Muniz Ribeiro

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Marco Antônio
Goiabeira Torreão

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Antônio Maia de
Oliveira

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015
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Campus São
Raimundo das
Mangabeiras

Campus Timon

Campus Viana

Campus Zé
Doca

Campus
Avançado de
Carolina

Campus
Avançado de
Porto Franco

Campus
Avançado de
Rosário

patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.
Sede do IFMA, com
estrutura organizacional
básica, detentora de
autonomia administrativa,
patrimonial, financeira,
didático-pedagógica e
disciplinar.

Carlos Antônio
Barbosa Firmino

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Jackellyne
Geórgia Dutra e
Silva Leite

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Fabio Lustosa
Souza

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Davina Camelo
Chaves

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

José Dioclides
Góes Gonçalves

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Júlio César
Nascimento
Souza

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

Madalena Martins
de Sousa Neves

Diretor
Geral do
Campus

01.01.2015 a
31.12.2015

1.7 Macroprocessos Finalísticos
Os macroprocessos finalísticos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) estão
relacionados ao atendimento das finalidades legais das políticas de Ensino, Pesquisa
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Aplicada e Extensão Tecnológica. Para tanto, o IFMA considera indissociável o tripé
Ensino, Pesquisa e Extensão, conforme mostra a Figura 10.
Apesar da independência funcional das três áreas, ou seja, cada uma existe por si
só, são autônomas e independentes, conquanto interligadas, e, portanto, indissociadas em
virtude, única e exclusivamente, de estarem inseridas num contexto intimamente
relacionado à missão institucional do IFMA.

Figura 10 – Indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a Extensão
TEMAS
CURRICULARES

ENSINO
SÍNTESE

ESTUDOS E/OU
DEBATES

3

1
IFMA
FIC
TÉCNICO
GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO

CONTATOS
COM A
COMUNIDADE

EXTENSÃO
RESOLUÇÃO
DOS
PROBLEMAS

ESTUDO EM
BUSCA DA
SOLUÇÃO

AQUISIÇÃO
DE
CONHECIMENTOS

PESQUISA
DIFUSÃO

ELABORAÇÃO
DE NOVOS
CONHECIMENTOS

2

Os macroprojetos finalísticos do IFMA são desenvolvidos por meio de objetivos
estratégicos descritos no Quadro 3 a seguir:

Quadro 3 – Macroprocessos Finalísticos.
DIMENSÃO ESTRATÉGICA: ENSINO
SUBUNIDADE RESPONSÁVEL: PROEN
AÇÕES DA LOA ENVOLVIDAS: 20RL, 2994
Principais
Clientes

Programas
Vinculados

OFERTA
EDUCACIONAL

Ampliação,
fortalecimento e
diversificação da oferta
educacional, em todos
os níveis e
modalidades, por meio
de ações integradas
com a pesquisa e a
extensão, visando
contribuir para o
desenvolvimento
socioeconômico local e
regional.

*Oferta de Cursos FIC;
*Oferta de Cursos
Técnicos (integrado,
integrado EJA,
subsequente e
concomitante);
*Oferta de Cursos
Superiores em
Tecnologia;
*Oferta de Cursos
Superiores em
Licenciatura;
*Oferta de Cursos de
Especialização;
*Oferta de Cursos de
Mestrado.

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Estudantes
externos ao
IFMA.

*PROEJA;
*PARFOR;
*PRONERA;
*PROCAMP
O;
*PRONATEC
/ Rede e-TEC;
*PRONATEC
/ Bolsa
Formação;
*UAB
/CAPES;
*PIBID;
*LIFE;
*PRODOCÊ
NCIA

ACESSO
DISCENTE

Realização de
processos seletivos e
diversificação das

*Processo seletivo para
ingresso de estudantes,
com reserva de 50% de

*Estudantes
externos ao
IFMA

*Processo
Seletivo
Próprio do
IFMA para

Macroprocesso

Descrição

Principais ações
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formas de acesso
discente para estender
as oportunidades de
formação profissional e
promover a inclusão
social, em atenção a
missão institucional do
IFMA e em
observância à Lei n°
12.711/2012
Ampliação e
atualização do acervo
bibliográfico,
proporcionando o
acesso ao
conhecimento e
elevando os índices de
eficiência acadêmica.

*Aquisição de livros e
coleções;
*Assinatura de bases
bibliográficas
ACERVO
BIBLIOGRÁFICO
eletrônicas;
*Assinatura de normas
técnicas, periódicos e
revistas.
*Execução dos
Programas de
Assistência Primária e
Secundária da Política de
Assistência Estudantil do
IFMA:
-Auxílio Alimentação;
-Auxílio Transporte;
-Auxílio Moradia;
*Desenvolvimento de
-Bolsa de Estudos;
programas de
-Auxílio
assistência para
Sociopedagógico garantir o acesso, a
Fardamento e material
permanência e a
didático;
conclusão dos cursos
-Auxílio Financeiro para
POLÍTICA DE
com qualidade, na
participação em eventos
ASSISTÊNCIA
perspectiva de inclusão científicos, culturais e
ESTUDANTIL
social, formação
esportivos, e visitas
integral, produção do
técnicas;
conhecimento e
-Programa de Monitoria;
melhoria do
-Programa de Iniciação desempenho
Científica;
acadêmico.
-Programa Institucional
de Bolsas de Extensão;
*Atendimento
educacional, médicoodontológico,
psicológico e social;
*Desenvolvimento de
ações de fortalecimento
da formação política dos
estudantes.
DIMENSÃO ESTRATÉGICA: PESQUISA E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE RESPONSÁVEL: PRPGI
AÇÕES DA LOA ENVOLVIDAS: 20RL, 2994, 4572
Macroprocesso
PRODUÇÃO
DE
PUBLICAÇÕES

Descrição
*Estímulo à produção
de publicações
bibliográficas e em
eventos e periódicos

Acesso a
EPT/Ensino
Médio;
*ENEM/SISU

vagas para egressos de
escola pública e 5% para
deficientes.

Principais Ações
*Publicação de material
bibliográfico
*Publicação de
manuscritos

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA;
Comunidade
externa.

*CAPES
*COMUT
*ABNT

*Estudantes
internos ao
IFMA.

*PNAE

Principais
Clientes

Programas
Vinculados

*Estudantes
internos ao
IFMA;

*Revista
Acta
Tecnológica;
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científicos e
acadêmicos, em âmbito
nacional e
internacional.

*Publicação de artigos
em periódicos nacionais
e internacionais

Formação de recursos
*Iniciação científica para
humanos em pesquisa e estudantes;
inovação em nível de
*Cooperação acadêmica,
iniciação científica e
científica e cultural para
tecnológica, graduação formação em póse pós-graduação.
graduação.
Estimulo ao
*Publicações de editais
DESENVOLVI- desenvolvimento de
para fomento de
MENTO DE
pesquisas intensivas em
pesquisas; *Proteção de
PESQUISA E
conhecimento,
propriedade intelectual;
INOVAÇÃO
aplicadas à inovação
*depósito de patentes
tecnológica.
DIMENSÃO ESTRATÉGICA: EXTENSÃO
SUBUNIDADE RESPONSÁVEL: PROEXT
AÇÕES DA LOA ENVOLVIDAS: 20RL, 2994, 6380
APERFEIÇOAMENTO EM
PESQUISA E
INOVAÇÃO

Macroprocesso

EXTENSÃO E
INTERAÇÃO
COM A
SOCIEDADE

DISSEMINAÇÃO
DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA,
ARTE,
CULTURA E
DESPORTOS

Descrição

Principais Ações

Desenvolvimento de
programas e projetos
de extensão que
promovam a interação
com a sociedade, com
ênfase na difusão e
transferência de
conhecimentos
científicos e
tecnológicos e
promoção de ações de
responsabilidade social
e artístico-cultural.

*Desenvolvimento de
editais de projetos de
extensão;
*Apoio a execução de
projetos com captação de
recursos externos;
*Apoio a projetos de
extensão de interesse
institucional;
*Oferta de Serviços
Tecnológicos;
*Desenvolvimento de
ações de relações
internacionais.

Difusão, apoio e
promoção de atividades
pedagógicas e eventos
institucionais na
divulgação da ciência,
tecnologia, arte, cultura
e desporto.

*Realização de
atividades pedagógicas e
eventos de divulgação da
ciência, tecnologia, arte,
cultura e desporto.

*Servidores
do IFMA

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*Revista
Innover
*Editora do
IFMA
*PIBIC
*PIBIC-Jr
*PIBITI

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*IFMA/PRP
GI;
*FAPEMA;
*CAPES.

Principais
Clientes

Programas
Vinculados

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*IFMA/PRO
EXT;
*PRONATE
C;
*PRONATE
C/Mulheres
Mil;
*Programa
Ciências
sem
Fronteiras.

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*Semana
Nacional de
Ciência e
Tecnologia;
*Agritec;
*Jogos
Nacionais de
Estudantes;
*Encontro
Desportivo
do IFMA EDIFMA;
*Jogos
Internos dos
Servidores
do IFMA;
*Jogos
Regionais de
Estudantes.
*Jogos
Nacionais de
Estudantes.
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*Plano de
Cultura. –
MINC.
INSERÇÃO NO Desenvolvimento de
*Visitas a empresas para
MUNDO
ações e ferramentas de
captação de estágios;
DO
acompanhamento de
*Acompanhamento dos
TRABALHO
estagiários e egressos
egressos.
Fonte: Informações das Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas.

*Estudantes
internos ao
IFMA.

*IFMA/PRO
EXT;

O desenvolvimento dos macroprocessos e, consequentemente, a execução dos
objetivos estratégicos, é conduzido por meio do planejamento, da coordenação, do
fomento e do acompanhamento das políticas e ações de ensino, pesquisa e inovação e
extensão, a partir da articulação entre as Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas e os órgãos
correlatos às áreas de atuação nos Campi do IFMA, os quais atuam nas mesmas
dimensões, em apoio mútuo na consecução dos objetivos estratégicos.

1.8 Macroprocessos de Apoio
Os macroprocessos de apoio estão relacionados ao suporte ao desenvolvimento das
atividades finalísticas no IFMA e são desenvolvidos por meio de objetivos estratégicos
descritos no Quadro 4 a seguir.
Quadro 4 – Macroprocessos de Apoio
Dimensão Estratégica: ADMISTRAÇÃO
Subunidade Responsável: PROPLAD
Ações da LOA Envolvidas: 20RL, 20RG
Macroprocesso
FUNCIONAME
NTO DAS
UNIDADES
ADMINISTRA
TIVAS

EXPANSÃO E
REESTRUTURA
ÇÃO DOS
CAMPI

Principais Ações

Principais
Clientes

Manutenção da
Reitoria e dos Campi
do IFMA.

*Contratações de
serviços continuados.

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*SISCON

Implantação de novas
unidades de educação
profissional e
reestruturação das
unidades existentes.

*Contratações de obras e
serviços de engenharia;
*Aquisição de
mobiliários, acervo,
equipamentos específicos
e softwares para os
ambientes acadêmicos e
administrativos.

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*PRONATEC
/Expansão e
Reestruturaçã
o da rede
Federal

Descrição

Programas
Vinculados

Modernização da
*SUAP;
*Estudantes
*Programa
infraestrutura de
*Implantação do Sistema
internos ao
tecnologia de
SUAP;
de
IFMA;
informação e
*Implementação do
atualização
*Servidores
informatização de
PDTI.
do parque de
do IFMA.
processos de gestão.
informática;
Dimensão Estratégica: GESTÃO DE PESSOAS
Subunidade Responsável: PROGEPE
Ações da LOA Envolvidas: 0181, 0005, 00G5, 4572, 00M1, 09HB, 2004, 2010, 2011, 2012, 20TP,
20RL
INFRAESTRUTU
RA DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO
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DESENVOLVIMENTO
FUNCIONAL

Desenvolvimento das
principais ações de
caráter obrigatório,
incluindo folha de
pagamento, recursos
previdenciários e
benefícios de caráter
assistencial a
servidores e seus
dependentes.

*Levantamento da vida
funcional dos servidores;
*Implementação da folha
de pagamento.

*Servidores
do IFMA.

*AuxílioAlimentação;
*AuxílioTransporte;
*AuxílioFuneral;
*Pensão por
Morte;
*Aposentadori
a;
*Assistência
Pré-escolar
(auxílio
creche);
*AuxílioNatalidade;
*Salário
Família;
*Adicional de
*Insalubridad
e;
*Adicional de
Periculosidade
;
*Adicional
Noturno;
*Adicional
por tempo de
serviço
(anuênios);
*Ressarciment
o Per Capita.

SELEÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAL

Seleção e ingresso de
novos servidores,
capacitação,
qualificação e
desenvolvimento da
força de trabalho.

*Concurso público para
docentes e técnicoadministrativos.
*Capacitação e
qualificação dos
servidores docentes e
técnico-administrativos.

*Profissionai
s externos ao
IFMA.
*Servidores
do IFMA.

*Plano
Anual de
Capacitação;
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2.

PLANEJAMENTO
ORGANIZACIONAL
ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

E

DESEMPENHO

Este capítulo trata da forma como o IFMA planeja sua atuação ao longo do tempo
e do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício de referência do
Relatório de Gestão. Assim, está estruturada em três grandes eixos: planejamento
organizacional, resultados da execução orçamentária e resultados operacionais, os quais
serão apresentados a seguir.
2.1 Planejamento Organizacional
O Planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) é realizado baseado em dois referenciais estratégicos:
I-) No Acordo de Metas e Compromissos: celebrado entre a União, representada pelo
Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (SETEC), e os Institutos Federais, para os fins de estruturação, organização
e atuação, em conformidade com a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008;
II-) No seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI):
O atual Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), referente ao quinquênio 20142018, aprovado na Resolução Nº 057/2014-CONSUP, de 13 outubro de 2014, sistematiza
o planejamento dos compromissos institucionais que devem nortear a prática educativa
na Instituição. O PDI do IFMA, em sua organização traz, de início, o perfil institucional
contemplando a missão, a visão e os valores, conforme descritos abaixo:
Missão
Promover educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração
do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do cidadão e no desenvolvimento
socioeconômico sustentável.
Visão
Ser reconhecida como uma instituição de excelência em educação, ciência e
tecnologia, formadora de cidadãos críticos, promotores da transformação social.
Valores
• Respeito à democracia e à ética;
• Formação para a cidadania;
• Postura investigativa, inovadora e empreendedora;
• Qualidade, excelência e efetividade;
• Responsabilidade socioambiental.
Objetivando materializar a Visão e cumprir sua Missão institucional, com foco nos
seus Valores, foi elaborado o mapa estratégico do IFMA, baseado na metodologia BSC
(Balanced Scorecard, metodologia desenvolvida pelos professores da Harvard Business
School (HBS) Robert Kaplan e David Norton, em 1992), sobre a ótica de quatro
perspectivas: resultados institucionais, processos internos, pessoas e orçamento,
conforme apresentado na Figura 11.
O mapa estratégico representa uma síntese do planejamento estratégico do Instituto,
os objetivos apresentados no mapa propiciam uma visão integrada do foco de cada
dimensão estratégica (Ensino; Pesquisa e Inovação; Extensão; Gestão de Pessoas e
Administração), tornando visível a importância de cada uma delas no planejamento global
do IFMA.
Além de integrar as estratégias de cada área, através do mapa, percebe-se a sincronia
entre as quatro perspectivas trabalhadas pelo Instituto:
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a- Resultados Institucionais: traduz os benefícios para a sociedade, como as
contribuições para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios em torno
do IFMA;
b- Processos Internos: apresenta todos os propósitos do ensino, pesquisa, extensão,
comunicação e administração que serão efetuados para que os resultados
institucionais sejam alcançados. Nesta perspectiva, notam-se três dimensões:
relacionamento com a sociedade, eficiência e gestão e a atuação articulada entre
ensino, pesquisa e extensão, além daqueles objetivos que servem como apoio a
esta articulação;
c- Gestão de Pessoas: Com o foco na valorização e qualificação do servidor, o
Instituto buscará proporcionar recursos que motivem sua equipe a trabalhar de
forma mais eficiente em todos os processos internos;
d- Orçamento- Para que todas as perspectivas acima sejam realizadas faz-se
necessário aplicar eficientemente os recursos para garantir a qualidade na
prestação dos serviços institucionais;
Figura 11 – Mapa Estratégico do IFMA

Por meio do mapa estratégico, nota-se uma situação de causa–efeito, assim como
Kaplan e Norton (1992) propuseram: para que se alcance a Visão, cumpre-se a Missão
institucional, deve-se gerar resultados para a sociedade (perspectiva resultados
institucionais). Para tanto, faz-se necessário melhorar os processos internos. Para que essa
melhoria aconteça, as pessoas precisam passar por aprendizado e valorização, e o
orçamento bem trabalhado para viabilizar todas as outras perspectivas. Vale aqui ressaltar
que os objetivos ali apresentados, foram elaborados com base na análise SWOT realizada
em cada campus do IFMA.
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2.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício
Algumas ferramentas estruturantes vêm sendo implementadas na instituição para
dinamizar e facilitar a execução dos objetivos estratégicos previstos no PDI, conforme
demonstra a Figura 12.
Figura 12 – Ferramentas Estruturantes para Dinamizar e Facilitar a Execução dos
Objetivos Estratégicos

 Novo Modelo de Contratações do IFMA (SISCON): aprovado pela Resolução
No 033/2015-CONSUP, de 27 de abril de 2015, tem como finalidade normatizar
o sistema de contratação do IFMA. Compreende um conjunto de unidades, órgãos,
conceitos, regras, serviços, processos e sistemas informatizados que atuam
harmonicamente entre si, no sentido de garantir o desempenho eficiente das
atividades relacionadas às contratações de obras, bens e serviço. Nesse novo
modelo, a Instituição foi dividida em 06 (polos) de contratação, organizados por
região ou por afinidade. A Figura 13 apresenta como estão organizados os polos
SISCON do IFMA.
Figura 13 – Polos do IFMA do SISCON
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 Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP): Considerando a
necessidade de aperfeiçoamento e modernização das unidades do IFMA,
objetivando a melhoria nos seus macroprocessos (finalísticos e de apoio) e
conforme estabelecido no Objetivo Estratégico 12 do Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), o qual contempla a intensificação do uso de tecnologias para
promover maior celeridade processual e garantir a segurança organizacional, o
IFMA instituiu o Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), através
da Portaria IFMA No. 3.518, de 29 de outubro de 2014, como o sistema de
administração obrigatório a ser utilizado na Reitoria e nos Campi do IFMA,
estabelecendo parâmetros para a sua implementação, operação e funcionamento
através de ato normativo. O Sistema SUAP foi desenvolvido pelo Instituto Federal
do Rio Grande do Norte (IFRN) em parceria com outros Institutos que compõem
a Rede Federal, entre eles o Instituto Federal do Maranhão (FMA), que através de
convênio firmado entre as Instituições, disponibiliza seus profissionais de
tecnologia da informação para aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos
conceitos. É um sistema que funciona na web, cujo objetivo é automatizar e
integrar diversos processos administrativos nos Institutos Federais e, atualmente,
é composto por 40 módulos divididos nas 05 dimensões estratégicas institucionais
(Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Administração e Gestão de Pessoas).
 Adesão ao Programa GESPÚBLICA: O IFMA fez adesão ao Programa de
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) em 05 de
novembro de 2013, com o intuito de melhorar a qualidade em seus processos
internos (ver Anexo A). Desde então, consultores do GESPÚBLICA vêm
visitando as instalações de cada unidade do IFMA e, através de avaliações
próprias, emitem relatórios para melhoria da Gestão. Capacitações também estão
sendo realizadas dentro da instituição e fora dela.
A seguir apresentam-se, de forma resumida, os objetivos do exercício elaborados
em cada dimensão estratégica da Instituição (Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão,
Administração e Gestão de Pessoas), como também um painel de medição de
desempenho atrelado a cada objetivo estratégico nessas dimensões.

Na Dimensão do Ensino:
O Quadro 5 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e os resultados do
exercício de 2015, para a Dimensão do Ensino.
Quadro 5 - Painel de medição de desempenho – Dimensão do Ensino
No
1

OBJETIVO
Ampliar a oferta de um ensino gratuito e de qualidade oferecendo cursos presenciais e na modalidade a
distância articulados com a realidade local e regional de modo a promover o desenvolvimento
socioeconômico.
META

INDICADOR

Garantir a verticalização entre os cursos técnicos e
superiores presenciais e na modalidade a distância e
a integração com os arranjos sócio produtivos locais,
até 2018, em 100% dos Campus.

1. Número de cursos técnicos e superiores articulados com os
arranjos produtivos locais por Campus;
2. Oferta de cursos técnicos e superiores por eixo tecnológico por
Campus.

69

ANÁLISE CRÍTICA:
Indicador 1:
Em relação à meta que corresponde à garantia da verticalização entre os cursos
técnicos e superiores, presenciais e na modalidade a distância, e a integração com os
arranjos socioprodutivos locais, a Tabela 4 apresenta os resultados para o Indicador 1 da
referida meta, que corresponde ao número de cursos técnicos e superiores articulados com
os arranjos produtivos locais por Campus.
Tabela 4 - Número de cursos do IFMA articulados com os APLs por Campus em
2015
CAMPUS

ALCÂNTARA

AÇAILÂNDIA

Dados
Socioeconômicos
Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de serviço e
agropecuária,
destacando-se a
agricultura familiar de
subsistência e o
turismo. Prestação de
serviços ao CLA (PDI
2014-2018).
Pesca: artesanal e
industrial; Pecuária:
bubalinocultura de
corte, suinocultura,
bovinocultura de
leite/corte e avicultura;
Apicultura;
Piscicultura;
Extrativismo vegetal:
babaçu; Artesanato:
palha, cerâmica;
Agricultura: mandioca,
milho, feijão,
fruticultura (melancia,
abacaxi, bacuri, murici,
caju e manga, bacaba,
camucá e
maraçujazinho);
Comércio atacadista e
varejista; Serviços
(SEPLAN, 2008).
Agricultura: milho,
arroz, horticultura,
mandiocultura,
fruticultura (açaí,
buriti, caju, cupuaçu e
cajá);
Pecuária:
bovinocultura de leite e
corte; Avicultura de
corte;
Mineração: bauxita
(Itinga); Serviços;
Agroindústria: carnes e
couro; Indústria: ferrogusa, móveis;
Pesca artesanal
(Itinga);
Reflorestamento:
integração lavourapecuária-floresta;
Comércio – varejista e
atacadista (SEPLAN,
2008)

FORMA

2104

2015

Articulados
com APL

INTEGRADA

40

40

não

TÉCNICO EM
ELETRÔNICA

SUBSEQUENTE

40

X

não

TECNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

40

40

sim

GESTÃO DE TURISMO

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

30

30

sim

150

110

CURSO
TÉCNICO EM
ELETRONICA

TÉCNICO EM FLORESTAS

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM ALIMENTOS

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM
AUTOMAÇÃO
INDÚSTRIAL

INTEGRADA

40

X

sim

TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

X

sim

QUÍMICA

LICENCIATURA

X

40

sim

160

120
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BACABAL

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de comércio,
serviços e indústria
(PDI 2014-2018).
Agricultura:
horticultura,
fruticultura, mandioca,
arroz, feijão, milho;
Pecuária:
bovinocultura de corte
e leite, suinocultura;
Pesca artesanal;
Agroindústria: leite e
derivados; Apicultura;
Extrativismo vegetal:
babaçu; Artesanato:
babaçu (SEPLAN,
2008).

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de turismo,
serviços, artesanato,
extrativismo e
produção primária de
pequena escala em
caráter familiar (PDI
2014-2018).
Agricultura: mandioca,
BARREIRINHAS fruticultura (caju e
acerola);
Ovinocaprinocultura;
Pesca artesanal;
Artesanato;
Extrativismo mineral e
vegetal; Turismo;
Apicultura; Tiquira;
Serviços; Hotelaria;
Plantas medicinais
(SEPLAN, 2008).

BARRA CORDA

BURITICUPU

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores agrícola de
leguminosas, cereais e
oleaginosas (PDI 20142018).
Pecuária:
bovinocultura corte e
leite; Agricultura –
mandioca, arroz,
milho, feijão,
fruticultura;
Extrativismo vegetal:
Jaborandi; Turismo;
Agroindústria;
Comissão Técnica de
Implantação das
Regiões de
Planejamento
Potencialidades
Econômicas do Estado
do Maranhão;
Extrativismo mineral:
calcário; Artesanato
indígena; Comércio;
Serviços; (SEPLAN,
2008).
Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores primário e

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

80

40

sim

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

X

40

sim

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

INTEGRADA

X

40

sim

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

X

40

sim

TÉCNICO EM QUÍMICA

INTEGRADA

40

X

sim

QUÍMICA

LICENCIATURA
GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

40

sim

40

40

sim

200

240

ALIMENTOS

TÉCNICO EM
AGROINDÚSTRIA

INTEGRADA

80

X

sim

TÉCNICO EM
AGROECOLOGIA

INTEGRADA

40

X

sim

TÉCNICO EM ALIMENTOS

INTEGRADA

40

X

sim

TÉCNICO EM
AGENCIAMENTO DE
VIAGEM

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM GUIA DE
TURISMO

SUBSEQUENTE

40

X

sim

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

40

X

sim

CIÊNCIAS BIOLÓGICA

LICENCIATURA

40

40

sim

320

80

INTEGRADA

40

80

sim

SUBSEQUENTE

X

40

sim

TÉCNICO EM
MANUTENÇAO E
SUPORTE EM
IFORMÁTICA

SUBSEQUENTE

X

40

sim

TÉCNICO EM QUÍMICA

INTEGRADA

80

80

sim

TÉCNICO EM
IFORMÁTICA

INTEGRADA

40

80

sim

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

80

40

sim

240

360

40

40

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

sim

71

terciário. A cidade
desenvolveu-se através
da exploração da
madeira, agricultura e
sequencialmente, na
pecuária. Ao passar
dos anos, o comércio
de roupas, alimentos e
casas expandiu-se e
junto veio a
necessidade de
serviços bancários,
telecomunicações e
hotéis (PDI 20142018).
Agricultura: milho,
arroz, horticultura,
mandiocultura,
fruticultura (açaí,
buriti, caju, cupuaçu e
cajá); Pecuária:
bovinocultura de leite e
corte; Avicultura de
corte; Mineração:
bauxita (Itinga);
Serviços;
Agroindústria: carnes e
couro; Indústria: ferrogusa, móveis; Pesca
artesanal (Itinga);
Reflorestamento:
integração lavourapecuária-floresta;
Comércio – varejista e
atacadista (SEPLAN
2008).

CAXIAS

CODÓ

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de Produtos e
Serviços,
Agropecuária, além de
setores produtivos,
onde se destacam o
segmento industrial de
produção alimentícia,
de bebidas e de
cosméticos (PDI 20142018).Reflorestamento;
Silvicultura: produção
de celulose;
Agroindústria: álcool e
celulose; Agricultura:
mandioca, milho,
feijão, fruticultura
(buriti, bacuri, caju);
Pecuária: suinocultura,
ovinocaprinocultura e
avicultura; Indústria:
cerveja; Extrativismo
vegetal: babaçu;
Extrativismo mineral:
água; Comércio;
Serviços; Turismo:
ruínas históricas e
banhos; Plantas
medicinais; Móveis:
bambu; Pesca artesanal
(SEPLAN, 2008).
Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores primário,

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TÉNICO EM
CONTABILIDADE

SUBSEQUENTE

40

X

sim

TÉCNICO EM
AGRONEGÓCIO

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TÉCNICO EM
AGROECOLOGIA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA

INTEGRADA

40

40

sim

LICENCIATURA
GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

40

sim

40

40

sim

LICENCIATURA

40

40

sim

400

360

BIOLOGIA
GESTÃO PÚBLICA

MATEMÁTICA

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

X

40

sim

TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA

INTEGRADA

40

80

sim

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

INTEGRADA

X

40

sim

TÉCNICO EM
AGROINDÚSTRIA

INTEGRADA

40

40

sim

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

LICENCIATURA

40

X

sim

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

LICENCIATURA

X

40

sim

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

40

sim

CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO

BACHARELADO

40

40

sim

ZOOTECNIA

BACHARELADO

40

X

sim

240

320

40

40

TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA

INTEGRADA

sim
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secundário e terciário.
Estão instalados no
município 69 indústrias
de pequeno, médio e
grande porte e 731
estabelecimentos
comerciais prestadores
de serviços (PDI 20142018).
Extrativismo vegetal:
babaçu; Indústria:
produtos de limpeza,
cerâmica e cimento;
Pecuária bovinocultura de corte
e caprinocultura;
Agricultura: mandioca,
arroz, milho e feijão;
Extrativismo mineral:
cimento e calcário;
Cerâmica (SEPLAN,
2008).

COELHO NETO

IMPERATRIZ

Concentra arranjos
produtivos, focados
nos setores de
Agricultura e Indústria
de beneficiamento de
Cana de Açúcar. Há
também o Grupo João
Santos que mantém
uma usina de
transformação de cana
de açúcar em álcool e
uma plantação de
Bambu que é
direcionado às
empresas do mesmo
grupo no estado de
Pernambuco (PDI
2014-2018).
Reflorestamento;
Silvicultura: produção
de celulose;
Agroindústria: álcool e
celulose; Agricultura:
mandioca, milho,
feijão, fruticultura
(buriti, bacuri, caju);
Pecuária: suinocultura,
ovinocaprinocultura e
avicultura; Indústria:
cerveja; Extrativismo
vegetal: babaçu;
Extrativismo mineral:
água; Comércio;
Serviços; Turismo:
ruínas históricas e
banhos; Plantas
medicinais; Móveis:
bambu; Pesca artesanal
(SEPLAN, 2008).
Concentra arranjos
produtivos focados:
Extrativismo vegetal:
babaçu;
Reflorestamento:
integração lavourapecuária-floresta;
Agricultura: milho,

TÉCNICO EM
AGROINDÚSTRIA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

INTEGRADA

40

40

sim

AGRONOMIA

BACHARELADO

40

40

sim

ALIMENTOS

TECNOLÓGO

40

40

sim

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

LICENCIATURA

40

40

sim

MATEMÁTICA

LICENCIATURA

40

40

sim

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

40

sim

360

360

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

X

40

sim

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

INTEGRADA

X

80

sim

TÉCNICO EM
AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

SUBSEQUENTE

X

40

sim

0

160

INTEGRADA

35

35

sim

SUBSEQUENTE

35

35

sim

INTEGRADA

35

35

sim

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

73

arroz e mandioca,
horticultura,
fruticultura (banana);
Indústria - móveis,
couro, laticínios;
Pecuária:
bovinocultura de corte
e leite; Avicultura;
Cerâmica; Pesca
artesanal; Comércio:
atacadista e varejista;
Serviços; Turismo:
praias de água doce no
Rio Tocantins;
Construção civil
(SEPLAN, 2008).

PINHEIRO

SANTA INÊS

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

SUBSEQUENTE

35

35

sim

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

SUBSEQUENTE

35

35

sim

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

CONCOMITANT
E

35

35

sim

TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA

INTEGRADA

35

35

sim

TÉCNICO EM
ELETROTÉCNICA

SUBSEQUENTE

35

35

sim

TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA

SUBSEQUENTE

35

35

sim

TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

35

X

sim

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

CONCOMITANT
E

35

35

sim

TÉCNICO EM QUIMICA

CONCOMITANT
E

35

35

sim

TÉCNICO EM
AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL

CONCOMITANT
E

35

35

sim

FÍSICA

LICENCIATURA

40

40

sim

CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO

BACHARELADO

40

40

sim

ENGENHARIA ELÉTRICA

BACHARELADO

40

40

sim

575

540

SUBSEQUENTE

40

X

sim

INTEGRADA

X

80

sim

INTEGRADA

X

80

sim

INTEGRADA

80

40

sim

INTEGRADA

80

X

sim

SUBSEQUENTE

X

40

sim

200

240

40

40

Concentra arranjos
TECNICO EM
produtivos focados nos
AGRONEGOCIOS
setores de Produção
Agrícola, Pecuária e
TÉCNICO EM MARKETING
Comércio (PDI 20142018).
Pesca: artesanal e
TÉCNICO EM RECURSOS
industrial; Pecuária:
HUMAMOS
bubalinocultura de
corte, suinocultura,
TECNICO EM MEIO
bovinocultura de
AMBIENTE
leite/corte e avicultura;
Apicultura;
Piscicultura;
TECNICO EM
Extrativismo vegetal:
ADMINISTRAÇÃO
babaçu; Artesanato:
palha, cerâmica;
Agricultura: mandioca,
milho, feijão,
fruticultura (melancia,
abacaxi, bacuri, murici,
TECNICO EM
caju e manga, bacaba,
ADMINISTRAÇÃO
camucá e
maraçujazinho);
Comércio atacadista e
varejista; Serviços
(SEPLAN, 2008).
Concentra arranjos
produtivos focados nos

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

sim
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setores do Comercio,
Educação, Construção
civil e da Piscicultura
(PDI 2014-2018).
Pesca artesanal;
Extrativismo vegetal:
babaçu; Pecuária:
bovinocultura de corte
e leite; Apicultura;
Agricultura: mandioca,
milho, arroz e abóbora;
Horticultura; Comércio
atacadista e varejista;
Serviços (SEPLAN,
2008).

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores
agrícola/pecuária,
sucroalcooleiro,
comércio, agronegócio
etc (PDI 2014-2018).
SÃO
Pecuária:
RAIMUNDO
caprinocultura;
DAS
Agricultura: algodão,
MANGABEIRAS
soja, milho, arroz,
cana-de-acúçar,
fruticultura (abacaxi);
Agroindústria: álcool,
cachaça e doces
caseiros (SEPLAN,
2008).

SÃO JOÃO DOS
PATOS

TIMON

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de Produção
Artesã de Bordados,
Indústria de Bebidas,
Beneficiamento de
Grãos e Frutas,
Produção de Arroz,
milho, Feijão,
Abóbora, Cana de
Açúcar, Criação semiintensiva de gado e
caprinos etc. (PDI
2014-2018).
Pecuária:
bovinocultura corte e
leite, caprinocultura e
suinocultura;
Agricultura: abóbora,
feijão, mandioca;
Fruticultura: caju
Artesanato: bordado,
redes e confecções;
Agroindústria:
cachaça; Extrativismo
mineral: calcário;
Turismo (potencial).
Biocombustíveis: canade-acúçar;
Cotonicultura
(SEPLAN, 2008).
Concentra arranjos
produtivos focados ...
Pesca artesanal;
Pecuária:
bovinocultura de corte

TÉC.
ELETROELETRÔNICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO
ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

INTEGRADA

80

40

sim

ADMINISTRAÇÃO

BACHARELADO

40

X

sim

CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

X

sim

FÍSICA

LICENCIATURA

40
320

40
200

sim

TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA

INTEGRADA

80

80

sim

TÉCNICO EM
AGROPECUÁRIA

SUBSEQUENTE

X

40

sim

TÉCNICO EM
INFORMÁTICA

INTEGRADA

X

80

sim

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

40

40

sim

CIÊNCIAS BIOLÓGICA

LICENCIATURA

40

40

sim

160

280

TECNICO EM LOGISTICA

INTEGRADA

40

X

sim

TÉCNICO EM ALIMENTOS

INTEGRADA

X

40

sim

TÉCNICO EM REDE DE
COMPUTADORES

INTEGRADA

X

40

sim

TECNICO EM VESTUÁRIO

INTEGRADA

40

X

sim

TECNICO EM VESTUÁRIO

SUBSEQUENTE

40

X

sim

FÍSICA

LICENCIATURA

40

40

sim

ADMINISTRAÇÃO

BACHARELADO

40

40

sim

200

160

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO
ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

40

sim
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e leite,
ovinocaprinocultura
(melhoramento
genético); Agricultura:
mandioca, milho e
feijão, cana-de-acúçar;
Agroindústria:
cachaça; Cerâmica;
Apicultura; Doces
caseiros; Pequenas
fábricas de confecções;
Comércio varejista e
atacadista; Serviços;
Extrativismo mineral:
calcário, argila e
pedras; Extrativismo
vegetal: babaçu,
carnaúba, juçara e
buriti;
Reflorestamento:
eucalipto; Turismo:
banhos naturais em
Timon (SEPLAN,
2008).

ZÉ DOCA

Concentra arranjos
produtivos focados na
Agricultura: mandioca;
Apicultura; Pecuária:
bovinocultura de corte
e leite (SEPLAN,
2008).

TÉC.
ELETROELETRÔNICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO
ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

40

40

sim

CIÊNCIAS BIOLÓGICA

LICENCIATURA

40

X

sim

200

160

TÉC. ANÁLISES QUÍMICAS

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO
BIOCOMBUSTÍVEIS

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM ALIMENTOS

SUBSEQUENTE

40

40

sim

40

40

sim

40
200

40
200

sim

ALIMENTOS
QUÍMICA

CENTRO
HISTÓRICO

MARACANÃ

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores da indústria,
comércio, turismo,
entre outros (PDI
2014-2018).
Comércio varejista e
atacadista; Serviços;
Indústria; Turismo;
Artesanato: renda,
bilro, palhas de buriti e
banana, doces, diversos
artefatos; Agricultura:
mandiocultura,
horticultura,
fruticultura;
Floricultura; Pesca:
artesanal;
Complexo portuário;
Construção civil;
Hotelaria e turismo;
Extrativismo mineral:
pedra e areia, água
mineral; Construção
naval (SEPLAN,
2008).

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de Comércio,
Serviços,
Agroindústria e
Agropecuária (PDI

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA
LICENCIATURA

TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

80

35

sim

TÉCNICO EM
HOSPEDAGEM

INTEGRADA

X

35

sim

TÉCNICO EM
HOSPEDAGEM

SUBSEQUENTE

30

X

sim

TÉC. GUIA DE TURISMO

SUBSEQUENTE

30

X

sim

TÉCNICOS EM LAZER

SUBSEQUENTE

X

30

sim

TÉCNICO EM EVENTOS

INTEGRADA

40

X

sim

TÉCNICO EM EVENTOS

SUBSEQUENTE

X

30

sim

TÉCNICO EM ARTES
VISUAIS

INTEGRADA

35

35

sim

TECNICO EM MECANICA

SUBSEQUENTE

120

X

sim

ARTES VISUAIS

LICENCIATURA

30

30

sim

365

195

TECNICO EM
AGROPECUARIA

INTEGRADA

40

40

sim

TECNICO EM
AGROPECUARIA

SUBSEQUENTE

40

40

sim
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2014-2018).
Comércio varejista e
atacadista; Serviços;
Indústria; Turismo;
Artesanato: renda,
bilro, palhas de buriti e
banana, doces, diversos
artefatos; Agricultura:
mandiocultura,
horticultura,
fruticultura;
Floricultura; Pesca:
artesanal;
Complexo portuário;
Construção civil;
Hotelaria e turismo;
Extrativismo mineral:
pedra e areia, água
mineral; Construção
naval (SEPLAN,
2008).

MONTE
CASTELO

Concentra arranjos
produtivos focados nos
setores de Indústria,
Comércio, Serviços
(PDI 2014-2018).
Comércio varejista e
atacadista; Serviços;
Indústria; Turismo;
Artesanato: renda,
bilro, palhas de buriti e
banana, doces, diversos
artefatos; Agricultura:
mandiocultura,
horticultura,
fruticultura;
Floricultura; Pesca:
artesanal;
Complexo portuário;
Construção civil;
Hotelaria e turismo;
Extrativismo mineral:
pedra e areia, água
mineral; Construção
naval (SEPLAN,
2008).

TECNICO
AGROINDUSTRIA

INTEGRADA

40

40

sim

TECNICO
AGROINDUSTRIA

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TECNICO EM
AQUICULTURA

INTEGRADA

40

40

sim

TECNICO EM
AQUICULTURA

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TECNICO EM MEIO
AMBIENTE

INTEGRADA

40

40

sim

TECNICO EM MEIO
AMBIENTE

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TECNICO
COOPERATIVISMO

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TECNICO EM
ORIENTAÇÃO
COMUNITARIA

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TECNICO EM COZINHA

SUBSEQUENTE

40

40

sim

ALIMENTOS

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

40

sim

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

LICENCIATURA

40

40

sim

520

520

TTÉCNICO EM
ELETRONICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM
ELETRÔNICA

CONCOMITANT
E

X

40

sim

TÉCNICO
ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO
ELETROMECÂNICA

CONCOMITANT
E

40

40

sim

TÉCNICO EM MECÂNICA

CONCOMITANT
E

40

40

sim

TÉCNICO EM
METALURGIA

CONCOMITANT
E

40

40

sim

TÉCNICO EM QUIMICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM
INFORMATICA

INTEGRADA

60

30

sim

INTEGRADA

40

40

sim

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TÉCNICO DESING DE
MOVEIS

INTEGRADA

30

30

sim

TÉCNICO COMUNICAÇÃO
VISUAL

INTEGRADA

30

30

sim

TÉCNICO EM
ELETROTECNICA

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM
EDIFICAÇÕES
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TÉCNICO EM
ELETROTECNICA

CONCOMITANT
E

40

40

sim

TÉCNICO AUTOMAÇÃO
INDÚSTRIAL

SUBSEQUENTE

X

40

sim

TÉCNICO EM COZINHA

SUBSEQUENTE

40

X

sim

TÉCNICO SEGURANÇA DO
TRABALHO

INTEGRADA

40

40

sim

TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA

SUBSEQUENTE

40

40

sim

TÉCNICO EM
ELETROMECÂNICA

SUBSEQUENTE

40

40

sim

BIOLOGIA

LICENCIATURA

40

40

sim

ENGENHARIA CIVIL

BACHARELADO

40

40

sim

ENGENHARIA
INDUSTRIAL ELÉTRICA

BACHARELADO

40

40

sim

FÍSICA

LICENCIATURA

40

40

sim

MATEMÁTICA

LICENCIATURA

40

40

sim

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

40

sim

SISTEMA DE
INFORMAÇÃO

BACHARELADO

60

60

sim

1020
5.830

1030
5.635

Os dados demonstram que, em comparação ao ano de 2014, a oferta de cursos em
2015 vem contemplando os arranjos socioeconômicos da região em que cada Campus
está localizado, atendendo dessa forma ao que dispõe o Art. 6º, inciso IV, da Lei Nº
11.892/2008, que define entre as finalidades dos Institutos Federais, orientar sua oferta
formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais
e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito da sua atuação, e ainda ratificadas
nas Diretrizes Gerais para o Ensino do IFMA ao definir que a oferta dos cursos da
educação profissional deve respeitar as diversidades e peculiaridades regionais, dando
suporte aos arranjos produtivos sociais e culturais locais.
Indicador 2:
Na Tabela 5, é possível identificar um demonstrativo da oferta de cursos por eixo
tecnológico dos Campi do IFMA. Através dessa informação percebe-se o esforço dos
Campi na busca da garantia de verticalização entre os cursos técnicos e superiores.
Atualmente temos um total de 16 Campi ofertando a Educação Superior.
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Tabela 5 - Demonstrativo de oferta de cursos por eixo tecnológico dos Campi do
IFMA em 2015
CAMPUS

ALCÂNTARA

EIXO
TECNOLÓGICO
CONTROLE E
PROCESSOS
INDUSTRIAIS
AMBIENTE E SAÚDE
TURISMO,
HOSPITALIDADE E
LAZER

CURSO

FORMA

2015

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

INTEGRADA

40

GESTÃO DE TURISMO

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

30
110

ACAILÂNDIA

RECURSOS
NATURAIS
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA

TÉCNICO EM FLORESTAS

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ALIMENTOS

INTEGRADA

40

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

INTEGRADA

40

120
GESTÃO E
NEGÓCIOS

BACABAL

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
AMBIENTE E SAÚDE
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

INTEGRADA

40

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

ALIMENTOS

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40
240

TURISMO,
HOSPITALIDADE E
BARREIRINHAS LAZER

TÉCNICO EM AGENCIAMENTO DE
VIAGEM

INTEGRADA

40

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

LICENCIATURA

40
80

BURITICUPU

GESTÃO E
NEGÓCIOS

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

40

RECURSOS
NATURAIS

TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM AGROECOLOGIA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INTEGRADA

40

BIOLOGIA

LICENCIATURA

40

GESTÃO PÚBLICA

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

MATEMÁTICA

LICENCIATURA

40

AMBIENTE E SAÚDE
CONTROLE E
PROCESSOS
INDUSTRIAIS
GESTÃO E
NEGÓCIOS

360
GESTÃO E
NEGÓCIOS
RECURSOS
NATURAIS
CAXIAS

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

INTEGRADA

80

TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

INTEGRADA

40

CIÊNCIAS BIOLÓGICA

LICENCIATURA

40

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

BACHARELADO

40

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA

INTEGRADA

40

320
CODÓ

RECURSOS
NATURAIS

79

AMBIENTE E SAÚDE
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

INTEGRADA

40

AGRONOMIA

BACHARELADO

40

ALIMENTOS

TECNOLÓGO

40

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

LICENCIATURA

40

MATEMÁTICA

LICENCIATURA

40

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

35

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

SUBSEQUENTE

35

INTEGRADA

35

SUBSEQUENTE

35

SUBSEQUENTE

35

360
INFRAESTRUTURA

SEGURANÇA

AMBIENTE E SAÚDE

IMPERATRIZ

CONTROLE E
PROCESSO
INDUSTRIAIS
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

CONCOMITANTE

35

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA

INTEGRADA

35

TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

SUBSEQUENTE

35

CONCOMITANTE

35

SUBSEQUENTE

35

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

CONCOMITANTE

35

TÉCNICO EM QUIMICA

CONCOMITANTE

35

FÍSICA

LICENCIATURA

40

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO

BACHARELADO

40

ENGENHARIA ELÉTRICA

BACHARELADO

40

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

540
INFRAESTRUTURA

SANTA INÊS

CONTROLE E
PROCESSOS
INDUSTRIAIS
GESTÃO E
NEGÓCIOS

40

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM LOGÍSTICA

INTEGRADA

40

FÍSICA

LICENCIATURA

40
200

RECURSOS
NATURAIS
SÃO
INFORMAÇÃO E
RAIMUNDO
COMUNICAÇÃO
DAS
MANGABEIRAS GESTÃO E
NEGÓCIOS

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

INTEGRADA

80

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

INTEGRADA

80

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

SUBSEQUENTE

40

CIÊNCIAS BIOLÓGICA

LICENCIATURA

40
280

SÃO JOÃO DOS
PATOS

SEGURANÇA
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

TÉCNICO EM ALIMENTOS
TÉCNICO EM REDE DE
COMPUTADORES
FÍSICA

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

LICENCIATURA

40

ADMINISTRAÇÃO

BACHARELADO

40
160

INFRAESTRUTURA
TIMON

SEGURANÇA
GESTÃO E
NEGÓCIOS

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

INTEGRADA

40

80

160
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA
ZÉ DOCA

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

TÉCNICO EM ANÁLISES QUÍMICAS

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ALIMENTOS

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM BIOCOMBUSTÍVEIS

INTEGRADA

40

ALIMENTOS

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

QUÍMICA

LICENCIATURA

40
200

AMBIENTE E SAÚDE

CENTRO
HISTÓRICO

TURISMO,
HOSPITALIDADE E
LAZER
PRODUÇÃO
CULTURAL E
DESIGN

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

INTEGRADA

35

TÉCNICO EM HOSPEDAGEM

INTEGRADA

35

TÉCNICOS EM LAZER

SUBSEQUENTE

30

TÉCNICO EM EVENTOS

SUBSEQUENTE

30

TÉCNICO EM ARTES VISUAIS

INTEGRADA

35

ARTES VISUAIS

LICENCIATURA

30
195

RECURSOS
NATURAIS

AMBIENTE E SAÚDE
MARACANÃ

GESTÃO E
NEGÓCIOS
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E
SOCIAL
TURISMO,
HOSPITALIDADE E
LAZER

TÉCNICO EM AGROPECUARIA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM AGROPECUARIA

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM AGROINDUSTRIA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM AGROINDUSTRIA

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM AQUICULTURA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM AQUICULTURA

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM COOPERATIVISMO

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM ORIENTAÇÃO
COMUNITÁRIA

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM COZINHA

SUBSEQUENTE

40

ALIMENTOS

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA

40

CIÊNCIAS AGRÁRIAS

LICENCIATURA

40
520

CONTROLE E
PROCESSO
INDUSTRIAIS

MONTE
CASTELO

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO
INFRAESTRUTURA
PRODUÇÃO
CULTURAL E
DESIGN
CONTROLE E
PROCESSO
INDUSTRIAIS

TTÉCNICO EM ELETRONICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETRÔNICA

CONCOMITANTE

40

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

CONCOMITANTE

40

TÉCNICO EM MECÂNICA

CONCOMITANTE

40

TÉCNICO EM METALURGIA

CONCOMITANTE

40

TÉCNICO EM QUIMICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM INFORMATICA

INTEGRADA

30

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

SUBSEQUENTE

40

TÉCNICO EM DESING DE MOVEIS

INTEGRADA

30

TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL

INTEGRADA

30

TÉCNICO EM ELETROTECNICA

INTEGRADA

40

TÉCNICO EM ELETROTECNICA

CONCOMITANTE

40

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA

SUBSEQUENTE

40
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SEGURANÇA

TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA
TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO
INDÚSTRIAL
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO
TRABALHO
BIOLOGIA

SUBSEQUENTE

40

SUBSEQUENTE

40

INTEGRADA

40

SUBSEQUENTE

40

LICENCIATURA

40

ENGENHARIA CIVIL

BACHARELADO

40

ENGENHARIA INDUSTRIAL ELÉTRICA

BACHARELADO

40

FÍSICA

LICENCIATURA

40

MATEMÁTICA

LICENCIATURA

40

QUÍMICA

LICENCIATURA

40

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

BACHARELADO

60
1030
4.875

META

INDICADOR

Ampliar, até 2018, em 50% as matrículas da
Educação Profissional Técnica de nível médio,
priorizando a forma integrada.

1. Taxa de ingresso nos cursos técnicos por forma
de oferta por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
De acordo com dados dos Editais dos Processos Seletivos/IFMA, foram oferecidas,
em 2014, 4.310 novas vagas para os cursos da Educação Profissional Técnica de nível
médio, das quais 2.540 destinavam-se à forma integrada. No ano de 2015, a oferta geral
foi de 4.325 novas vagas, sendo 2.735 na forma integrada.
Embora tenha havido uma pequena diminuição na oferta geral de vagas, resultante
do reajustamento natural em cada campus, observa-se a ampliação das vagas na forma
integrada.

META

INDICADOR

Ampliar, em 30%, até 2018, a oferta inicial de
cursos superiores, assegurando a verticalização e a
qualidade da oferta.

1. Taxa de ingresso nos cursos superiores por
Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
De acordo com os dados dos Editais do Processo Seletivo SISU/IFMA 2014 e 2015,
foram ofertadas 1.400 e 1.610 novas vagas para cursos de Ensino Superior nos anos de
2014 e 2015, respectivamente.
O quantitativo de vagas ofertadas em 2015 mostra que houve uma ampliação na
oferta dos cursos superiores no IFMA.
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META

INDICADOR

Ampliar, até 2018, 60% das matriculas em cursos
técnicos de nível médio na modalidade jovens e
adultos.

1. Taxa de ingresso nos cursos ofertados na
modalidade jovens e adultos por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
Dados dos Editais dos Processos Seletivos/IFMA indicam que em 2014 foram
oferecidas 560 novas vagas para os cursos técnicos de nível médio na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 566 em 2015. Faz-se necessário ampliar essa
oferta, nos próximos anos, considerando a meta prevista.

META
Implantar, até 2018, Política
Continuada em cada Campus.

INDICADOR
de

Formação

1. Número de profissionais qualificados em
programas de formação continuada por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
Considerando que no ano de 2015 foi priorizada a construção participativa do
Projeto Político Institucional – PPI, documento que norteia as políticas institucionais do
IFMA, ainda em fase de aprovação pelo Conselho Superior – CONSUP, no primeiro
semestre de 2016, as ações referentes à implantação da Política de Formação Continuada
em cada campus, meta prevista para consecução até 2018, vão ter início a partir do
segundo semestre de 2016.

Na Dimensão da Pesquisa Aplicada:
O Quadro 6 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e os resultados do
exercício de 2015, para a Dimensão da Pesquisa Aplicada.
Quadro 6 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Pesquisa
N

o

2

OBJETIVO
Ampliar quantitativa e qualitativamente a produção científica institucional.
META

Ampliar em 40%, até 2018, os Programa de
Pesquisa e Inovação do IFMA e a produção
científica institucional.

INDICADOR
1. IPCC - Índice Produção Científica por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
Objetivando aumentar qualitativa e quantitativamente a produção científica
institucional, estabeleceu-se a meta de ampliar a produção científica e os Programas de
Pesquisa e Inovação, em 40% até 2018. Para a alta administração realizar o
acompanhamento da execução desses objetivos, bem como verificar continuamente a
83

probabilidade deles serem atingidos, foi criado o Índice de Produção Científica por
Campus, medido anualmente. Com o referido índice, que encerra inúmeras variáveis, é
possível averiguar o desempenho de cada campus, e da instituição como um todo, em
vários aspectos relacionados à produção científica e inovação, que irão permear a adoção
de políticas de incentivo e alocação de recursos, entre outras medidas. O referido índice
é obtido pela seguinte fórmula:
10.
IPCIC=

NBA NBA NFI
NFA NSO
NAQ
NAI
NTA NEI
NR
NL
NC
NPI NGPC
+1.
+5.
+15.
+1.
+30.
+10.
+10.
+1.
+1.
+5.
+1.
+5.
+5.
NBO NPS NRC
NRC NTS
NSO
NSO
NSO NSO NSO NTS NSO NSO NGPI
100

No final de 2015, foi determinado que cada campus preenchesse os dados
correspondentes a todas as variáveis e calculasse seus próprios índices por meio do
SUAP, para posterior encaminhamento à PRPGI. Contudo, apenas um campus realizou
referida atividade (Barra do Corda), de forma que o IPCC teve de ser calculado pela PróReitoria de Pesquisa com os dados globais de toda a instituição, obtidos por meio dos
seus registros internos, do sistema Stella Experta, SUAP, SAPRO e editais internos
lançados e gerenciados por ela. Assim, os resultados para os anos de 2014 e 2015 seguem
elencados na Tabela 6 abaixo:
Tabela 6 – Descrição e valores das variáveis da equação para cálculo do IPC
2014
2015
INDICADORES
482
358
NBA – Número de bolsa de IC aprovadas
786
844
NBO – Número total de bolsas ofertadas pela instituição
583
535
NPS – Número de projetos submetidos por campus.
NFI – Número de projetos fomentados através de programas
0
101
institucionais
NRC – Número de projetos de pesquisa sem fomento registrados
4
8
na PRPGI.
NFA – Número de projetos que recebem apoio financeiro de
33
11
agencias de fomentos
(FAPEMA, CAPES, FINEP, etc...)
289
196
NSO – Número de orientadores de projetos de pesquisa
1907
2784
NTS – Número total de servidores
113
112
NAQ* – Número de artigos publicados com Qualis
36
25
NAI* – Número de artigos sem indexação
441
473
NTA* – Número de trabalhos publicados em anais
NEI – Número de pesquisadores enviados para eventos
04
07
internacionais
441
473
NR* – Resumos publicados em anais de evento.
NL* – Livros publicados com ISBN publicados pelos servidores do
24
17
IFMA
NC* – Capítulos de livros com ISBN publicados por servidores da
27
28
instituição
NPI – Número de pesquisadores em projetos de pesquisa com
01
20
parceria internacional
N/I
N/I
NGPC – Número de grupos de pesquisa por campus
84
102
NGPI – Número de grupo de pesquisa institucional
5,8%
6,2%
IPC – Indicador de Produção Científica do IFMA
(*) Extraído da Plataforma Stella
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Após o cálculo, obteve-se o valor de 6,2%, para 2015, demonstrando que houve um
aumento de 0,42% na produção científica do IFMA como um todo. Observa-se que o
número de projetos fomentados teve aumento, em 2015, assim como pesquisadores
envolvidos em projetos com parcerias internacionais e número de resumos publicados em
anais de eventos (o que demonstra a elevada participação de pesquisadores em eventos
científicos divulgando suas pesquisas). O quantitativo de artigos científicos publicados
em periódicos com Qualis (NAQ) se manteve, uma vez que a produção de artigos
científicos e sua aprovação em revistas indexadas demanda mais tempo para ser
efetivados (entre a submissão e resposta sobre a aprovação ou não dos artigos, leva-se em
média um ano). Essa variável merece destaque porque constitui importante indicador de
qualidade e eficácia da produção científica, além de revelar a capacidade instalada no
órgão. Uma taxa elevada para esse critério significa que os investimentos realizados pelo
IFMA em infraestrutura, qualificação de professores e técnicos, assim como o fomento a
projetos de pesquisa, estão permitindo que os pesquisadores concluam seus projetos,
gerando produtos (artigos publicados) em número satisfatório.
Em conclusão, percebe-se com o IPCC de 2014 e 2015 que os Programas de
Incentivo à Produção Científica do IFMA têm surtido os efeitos desejados, colocando a
instituição na rota para alcançar seus objetivos e metas estabelecidos em seu PDI.
Tais efeitos também são observados na aprovação de novos cursos de pósgraduação stricto sensu, assim como no depósito de patentes que, em 2014, eram 4 e, em
2015, já somavam 12 patentes.

No
3

OBJETIVO
Implantar e estruturar o(s) Programa(s) de Pós-Graduação e Estimular a criação de novos
cursos lato e stricto sensu presenciais e na modalidade a distância.
META

INDICADOR

Implantar até 2018, Programa de Qualidade
na Pós-Graduação e aumentar em 100% a
oferta de cursos de Pós-Graduação.

1. IAPP - Indicador da atuação dos pesquisadores em
pós-graduação.

ANÁLISE CRÍTICA:
No Acordo de Metas e Compromissos que foi celebrado entre a SETEC/MEC e os
Institutos Federais preconizou-se a verticalização do ensino e sua integração com a
pesquisa, sempre em benefício da sociedade e da construção, difusão e democratização
do conhecimento científico e tecnológico.
Para promover o aumento do número de cursos de Pós-Graduação stricto sensu,
assim como a qualidade nos Programas existentes no IFMA, desenvolvem-se uma série
de ações gerais e específicas para a consecução de tal objetivo. Entre as ações que
podemos chamar de gerais temos todos os programas de incentivo à produção científica
acima tratados (que impactam diretamente na aprovação de novos cursos). Já as ações
específicas envolveram desde incentivos para que os docentes se qualificassem em
instituições de renome, até cursos voltados para a qualificação docente na elaboração de
projetos e planejamento de programas de pós-graduação.
Para o acompanhamento do alcance desses objetivos, foi criado o Índice de Atuação
de Pesquisadores em Pós-Graduação (IAPP), medido anualmente. Com referido índice,
que encerra inúmeras variáveis, é possível averiguar o desempenho da instituição como
um todo em vários aspectos relacionados à pós-graduação, que irão permear a adoção de
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políticas de incentivo e alocação de recursos, entre outras medidas. O referido índice é
obtido pela seguinte fórmula:
10 .
IAPP =

NSQM
NSQD
NBP
NPGL
NPGS
NSQSA
NSQI
+ 20 .
+ 5.
+ 10 .
+ 30 .
+ 10 .
+ 15 .
NTS
NTS
NSAF
NSQ
NSQD
NTS
NTS
100

Com a elevação do número de produções científicas, item de aferição utilizado pela
CAPES para analisar a qualidade dos programas de pós-graduação e a maturidade
científica dos docentes, assim como o aumento do número de servidores com qualificação
para atuarem na pós-graduação obteve-se uma taxa elevada deste índice, como
apresentado na Tabela 7 abaixo.
Tabela 7 – Descrição e valores das variáveis da equação para cálculo do IAPP
VARIÁVEL
2014
2015
NTS – Número Total de Servidores
1907
2784
NSQ – Número de Servidores Qualificados em nível de
17
32
Doutorado, Mestrado e Especialização
NSAF – Número de Servidores Afastados
125
177
NBP – Número de Bolsas PROQUALIS
28
22
NPGL – Número de cursos de Pós-Graduação lato sensu
0
5
NPGS – Número de cursos de Pós-Graduação stricto sensu

1

3

NSQI – Número de Servidores Qualificados em Programas
Interinstitucionais (Minter e Dinter)

04

11

NSQM - Número de Servidores Qualificados em Nível de
Mestrado

11

30

6

2

0

15

0,065%

0,47%

NSQD – Número de Servidores Qualificados em Nível de
Doutorado
NSQSA – Número de Servidores Qualificados Sem
Afastamento
IAPP – Indicador de atuação dos pesquisadores em pósgraduação

Percebe-se o aumento deste índice com valor de 0,065%, em 2014, dos servidores
atuando na pós-graduação para 0,47% para o ano de 2015, significando um aumento de
cerca de 700% entre os dois anos analisados.
Esse aumento foi tão significativo, que o IFMA conseguiu ultrapassar
antecipadamente a meta estipulada para 2018 (aumentar em 100% a oferta de cursos de
pós-graduação). De fato, em 2015 foram aprovados mais dois cursos de Pós-Graduação
stricto sensu (Mestrado em Química e Mestrado Profissional de Ensino de Física),
mostrando que a meta deve ser revista.
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Na Dimensão da Extensão Tecnológica:
O Quadro 7 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e os resultados do
exercício de 2015, para a Dimensão da Extensão.
Quadro 7 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Extensão
No
4

OBJETIVO
Fomentar a política descentralizada de eventos, cursos e projetos de extensão, no sentido de
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios no entorno dos Campus
do IFMA.
META

INDICADOR

Crescimento de 50% / ano dos programas, cursos,
eventos e projetos de extensão.

1. Percentual de crescimento de eventos,
cursos e programas de extensão.

ANÁLISE CRÍTICA:
A política de programas e projetos do IFMA foi aprovada no CONSUP e está
devidamente implementada.
A partir desta mantivemos edital de fluxo contínuo durante todo o ano de 2015 que
possibilitou um canal para incremento considerável de projetos apresentados e
fomentados pela PROEXT/DERI.
Foram realizados em 2015 na Extensão: 30 Programas, 58 Projetos, 38 Eventos e 36
cursos.
META

INDICADOR

Elevação de 100 % da taxa de indivíduos da
comunidade atingidos por projetos de extensão.

1. Número de indivíduos da comunidade
envolvidos em ações da extensão.

ANÁLISE CRÍTICA:
O Gráfico 1 mostra um total de 8.768 indivíduos das comunidades atendidos por
ações de extensão. Muitos campi ainda não estão utilizando o SUAP por motivos de falta
de internet e cortes orçamentários, mas pretendemos ver isto corrigido em 2016.
Gráfico 1 - Indivíduos atendidos por atividades de extensão no IFMA em 2015
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No
5

OBJETIVO
Intensificar as ações de fomento à inclusão e respeito à diversidade.
META

INDICADOR

Ofertar
o
atendimento
educacional
especializado até 2018 em todos os Campus.

1. Número total de Salas de Recursos com atendimento
educacional especializado por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
Com relação às ações inclusivas, conseguimos implementar 13 cursos do Programa
Mulheres Mil, que visa incluir mulheres em situação de vulnerabilidade social. Com o
PRONATEC conseguimos mais 50 turmas atendendo diretamente critério de inclusão do
MEC.
Este resultado foi muito prejudicado devido à falta de recursos financeiros e
também da descontinuidade por parte do MEC do Programa Mulheres Mil, ficando a
cargo exclusivo da PROEXT/DERI o seu financiamento, em período de grave crise
financeira no País. Nos editais de fluxo contínuo continuamos a incentivar este
atendimento.

META

INDICADOR

Reservar, no mínimo, 15% das vagas dos
programas
e
projetos
pedagógicos
institucionais para estudantes com deficiência,
afrodescendentes e indígenas até 2018.

1. Número de estudantes com deficiência,
afrodescendentes e indígenas participando em
programas e projetos institucionais.

ANÁLISE CRÍTICA:
No que diz respeito às políticas da PROEXT, um percentual maior que o
estabelecido no PDI foi alcançado, uma vez que quase em sua totalidade os projetos e
programas de extensão visam atendimento de pessoas carentes no entorno dos Campi.

META
Reduzir gradualmente a evasão nos cursos
técnicos e da educação superior presenciais e
na modalidade a distância, de modo à atingir
em cada Campus taxas inferiores a 15%, até
2018.

INDICADOR
1. Taxas de evasão por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
O IFMA elaborou, no exercício de 2015, uma política para controle da evasão nos
seus cursos, através de um Grupo de Trabalho coordenado pela PROEN.
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META

INDICADOR

Constituir e fortalecer os Núcleos e Projetos
de fomento à inclusão e diversidade de modo
a atingir 100% dos Campus, até 2018.

1. Número de Núcleos constituídos e projetos realizados
por Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
Estabelecemos que os DERI em cada campus do IFMA é o núcleo que fomentará
as atividades de extensão e em todas as políticas a inclusão e diversidade são disposições
implantadas em todos os editais lançados.

No
6

OBJETIVO
Promover o ensino integrado à pesquisa aplicada e à extensão tecnológica.
META

INDICADOR

Firmar em cada Campus, até 2018, parcerias
com os setores produtivos e demais
instituições da sociedade civil organizada para
o desenvolvimento de ações integradas de
ensino, pesquisa aplicada e extensão
tecnológica.

1. Número de convênios firmados anualmente por
Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
Elegeu-se o SUAP como o local onde todos os convênios e parcerias com o setor
produtivo são cadastrados e divulgados para todos os Campi. Isto nos gerou um
acompanhamento eficiente do que realmente temos disponibilizado para nossos discentes
e docentes. Neste item firmamos 97 convênios, 20 parcerias, conforme demonstra o
Gráfico 2.
Gráfico 2 - Número de convênios firmados por Campus em 2015
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No

OBJETIVO

7

Ampliar a articulação com sistemas públicos de educação básica e superior na definição de
ofertas educacionais.
META

INDICADOR

Firmar, até 2018, parcerias com as redes
públicas de educação básica para qualificação
de professores na área de atuação do Instituto,
atingindo 100% dos Campus.

1. Número de convênios e parcerias firmados
anualmente por cada Campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
O Gráfico 3 mostra os convênios e parcerias firmadas com esta intenção. Isto tem
sido muito fomentado, pois temos cursos superiores de licenciatura e os órgãos públicos,
sobretudo escolas, devem ser sempre nosso principal alvo.
Gráfico 3 - Número de convênios e parcerias firmadas em 2015 por Campus do
IFMA

META

INDICADOR

Criar espaços de diálogo entre o IFMA e as
demais instituições de educação superior que
atuam no Estado, de modo a garantir, até
2016, uma ação articulada em cada Campus.

1. Número de pontos de presença do IFMA com atuação
articulada.

ANÁLISE CRÍTICA:
Iniciamos uma grande articulação com o IEMA (Instituto Estadual do Maranhão),
mas em função de problemas políticos locais esta parceria definhou. A disponibilidade
do IFMA é total para as parcerias, inclusive além das universidades públicas locais.
Orçamos apoio à Secretaria de Estado em suas ações sistêmicas assim como com o
Ministério da Agricultura. Problemas orçamentários que nortearam o ano de 2015 fizeram
estas parcerias não produzirem frutos.
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No

OBJETIVO

8

Empregar nova política de empreendedorismo através das parcerias institucionais e
empresariais, considerando o aprimoramento das políticas de cooperação técnica,
transferência de tecnologia, estágio e política de egressos.
META

INDICADOR

Crescimento de 150% / ano do número de
convênios com empresas e instituições.

1. Taxa de crescimento de convênios empresariais e
institucionais.

ANÁLISE CRÍTICA:
A política de empreendedorismo foi iniciada e será finalizada em 2016. Mas
independente desta, conseguiu-se firmar 97 convênios e 20 parcerias. Elaborou-se um
Workshop de Empreendedorismo, que por falta de recursos financeiros, será realizado
durante o SEPPIE em 2016. Neste workshop, as empresas e sindicatos patronais tomaram
conhecimento mais amplo das possibilidades de receberem consultorias técnicas,
capacitações profissionais e pesquisa aplicada em seus empreendimentos visando
sobretudo o aumento da produtividade das empresas locais.

META

INDICADOR

Elevação em 10% da cooperação técnica e
transferência de tecnologia.

1. Percentual de crescimento das ações de cooperação
técnica e transferência de tecnologia.

ANÁLISE CRÍTICA:
Houve 12 (doze) ações de cooperação técnica e 7 (sete) ações de transferência de
tecnologia em 2015. Com o Workshop de Empreendedorismo, pretendemos em conjunto
com a PRPGI mostrar para o setor empresarial as potencialidades do Instituto para tornar
as empresas mais eficientes. O edital de fluxo contínuo serve para abrigar estas
experiências uma vez que não tem um objeto previamente definido podendo receber
qualquer programa e projeto que vise transferência de tecnologia, prestação de serviços
técnicos especializados e programas e projetos de capacitação técnica.

META
Crescimento em 50% / ano do número de
alunos no estágio.

INDICADOR
1. Número de crescimento de alunos em estágio.

ANÁLISE CRÍTICA:
A PROEN é responsável pela matrícula e controle dos alunos em campo de estágio.
A PROEXT apenas disponibiliza as vagas ofertadas pelo setor produtivo para nosso
alunos, realizando os convênios necessários. Nossos indicadores dão conta de 248 alunos
em campo de estágio em 2015. Vale salientar que a atividade econômica é carro-chefe
para a oferta de vagas de estágio, mas a Lei do Jovem Aprendiz, que obriga cotas para as
empresas, diminui fortemente a oferta de vagas para estágio, sobretudo no campo de
atuação dos técnicos de nível médio.
O IFMA obteve autorização do TEM para participar em 2015 do Programa Jovem
Aprendiz, o que nos possibilitou reduzir a deficiência de oferta de estágio para nossos
alunos.
91

META

INDICADOR

Criação em cada campus com mais de 1.500
alunos de, no mínimo, uma empresa júnior e
uma incubadora até 2018.

1. Número de empresas júnior e incubadora por campus.

ANÁLISE CRÍTICA:
A política de empresas juniores e incubação de empresas começou a ser
desenvolvida pela PROEXT e será finalizada em 2016. O grande problema para as
empresas juniores e incubadoras é a disponibilização de espaço físico em nossos campi
para este fim e a ausência de unidade administrativa dedicada à atividade de monitorar o
funcionamento. Na política em fase de elaboração, pensamos também na criação de
cooperativas, sobretudo para nossas unidades agrícolas para facilitar a produção,
comercialização e a governança.
A falta de unidade administrativa específica a possibilidade de problemas críticos
de inadimplência e de gestão pode trazer um malfadado início. Assim, a maturação desta
política visa a minorar problemas administrativos já previamente vivenciados em várias
universidades.

Na Dimensão da Gestão de Pessoas:
O Quadro 8 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e os resultados do
exercício de 2015, para a Dimensão da Gestão de Pessoas, conforme PDI(2014-2018).

Quadro 8 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Gestão de Pessoas
No

OBJETIVO

9

Capacitar e Qualificar os servidores (Técnico-Administrativos e Docentes) do Instituto
Federal do Maranhão (IFMA) nas mais diferentes áreas de atuação profissional
META

Capacitar (através de cursos presenciais e na
modalidade a distância, não formais), no
mínimo, 30% (trinta por cento) dos servidores
(Técnico-Administrativos e Docentes) do
Instituto Federal do Maranhão, até 2018.

INDICADOR
ܰܵܥ
ܰܶܵ
ISC: Índice de Servidores Capacitados
NSC: Número de Servidores Capacitados
NTS: Número Total de Servidores
= ܥܵܫ

ANÁLISE CRÍTICA:
A meta anual de servidores capacitados, conforme Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), é de 6%. Em 2015, no que diz respeito a ações de Educação não
Formal (Capacitações), o Instituto Federal do Maranhão superou tal meta em 3,19%, com
um número de 215 servidores capacitados, perfazendo um percentual de 9,19%.
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META

INDICADOR

Qualificar (por meio de cursos presenciais e
na modalidade a distância de Graduação e/ou
lato sensu e/ou stricto sensu), 30% (vinte por
cento) dos servidores (técnico-administrativos
e docentes) do Instituto Federal do Maranhão
até 2018.

ܰܵܲܳ
ܰܵܳ
= ܳܵܫ
ܰܶܵ
ܰܶܵ
ISQ: Índice de Servidores Qualificados
NSQ: Número de Servidores Qualificados
NSPQ: Índice de Servidores em Processo de
Qualificação
NTS: Número Total de Servidores
= ܳܵܫ

ANÁLISE CRÍTICA:
Com relação às ações que envolvem a qualificação dos servidores (Educação
Formal), no ano de 2015, 17,22% concluíram cursos de Educação Formal
(Especialização, Mestrado, Doutorado), conforme verificado no Índice acima
especificado (ISQ). Durante o ano de 2015, 12,69% dos servidores estão cursando
Especialização, Mestrado ou Doutorado.
A meta anual de servidores qualificados, conforme Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), é de 6%. Desse modo, o Instituto Federal do Maranhão superou a
meta anual em 11,22%, sem considerar os 12,69% de servidores que estão em processo
de qualificação no ano de 2015.

No
10

OBJETIVO
Valorizar o servidor com foco na Saúde e Qualidade de Vida
META

INDICADOR

Elaborar e implantar a Política e o
Programa de Qualidade de Vida do
servidor, em todas as unidades do
IFMA, até o ano de 2018.

1. Número de projetos e ações de Qualidade de Vida do Servidor,
desenvolvidas nas unidades do IFMA.

ANÁLISE CRÍTICA:
O processo de elaboração da política de Qualidade de Vida consiste na realização
de algumas etapas fundamentais para efetivação das ações e dos programas que visem a
melhoria da saúde e da qualidade de vida dos servidores deste Instituto. Algumas dessas
etapas já foram iniciadas em 2015 e outras serão implementadas no ano de 2016.
Etapas iniciadas em 2015:
• Formação da comissão que vai elaborar a política de qualidade de vida do
servidor;
• Indicação de interlocutores de Qualidade de Vida do Servidor nos Campi;
• Elaboração de um questionário/diagnóstico que irá subsidiar a elaboração da
Política de Qualidade de Vida;
• Realização de ações conjuntas de Qualidade de Vida entre os Campi e a
Reitoria.
Etapas que serão implementadas no ano de 2016:
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•

Aplicação de um questionário/diagnóstico que irá subsidiar a elaboração da
Política de Qualidade de Vida;
• Tabulação e análise dos dados do questionário;
• Apresentação dos resultados para os gestores e comunidade do IFMA;
• Redação da política e dos programas de Qualidade de Vida.
Foram realizadas algumas ações e atividades voltadas para a Qualidade de Vida em
alguns Campi e na Reitoria, dentre eles destacam-se 03 projetos sistêmicos (para todos os
Campi):
• Campanhas de saúde
• Projeto caminhada “Cultivando Saúde”
• Projeto Jogos dos servidores

Na Dimensão do Planejamento e Administração:
O Quadro 9 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e os resultados do
exercício de 2015, para a Dimensão da Administração.
Quadro 9 - Painel de medição de desempenho – Dimensão Administração
No

OBJETIVO

11

Promover melhorias e modernização da infraestrutura física e instalações das unidades do
IFMA.
META

INDICADOR

Elaborar os planos diretores de obras de
infraestrutura, reformas e serviços de
engenharia em 100% das unidades, e executar
os referidos Planos, mediante orçamento do
IFMA, até o ano de 2018.

1. Percentual de Gastos com Obras (%GO) = Total de
Gastos com Obras ÷ Gastos Totais x 100
2. Número de Projetos Executados ÷ Número de
Projetos Elaborados x 100
3. Número de ambientes adequados às pessoas com
deficiências ou mobilidade reduzida.

ANÁLISE CRÍTICA:
Considerando a Meta estabelecida para o Objetivo 11 do PDI (2014-2018) do IFMA, para
o exercício de 2015, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) em
comum acordo com a Diretoria de Infraestrutura do IFMA, analisando as demandas de
obras de infraestruturas dos campi da Expansão e as demandas particulares de obras de
infraestrutura dos campi das antigas autarquias, resolveram:
1. Elaborar 14 projetos padrões para os campi da Expansão e antigas autarquias.
Nesse sentido, estão sendo elaborados projetos para o que foi denominado
‘Campus Padrão’, sendo eles: biblioteca, auditório (estilo teatro), refeitório,
garagem, almoxarifado, bloco de salas de aula, bloco de laboratórios, bloco
acadêmico, bloco administrativo, bloco médico, bloco de assistência a
terceirizadas, sala de armazenamento de resíduos, área de vivência, complexo
esportivo (piscina e ginásio com alojamentos). Todos os anteprojetos foram
finalizados em 2015 e os projetos complementares têm prazo para finalização em
julho de 2016. Percebe-se grandes vantagens na proposta de elaboração de
projetos de autoria dos arquitetos do próprio IFMA, entre elas: participação de
profissionais de diversas áreas (como por exemplo, nutricionistas, bibliotecários,
professores, médicos, etc.) na concepção dos projetos, elevando-se a autoestima
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desses profissionais; economicidade (tendo em vista que a instituição não
pretende contratar mais projetos de terceiros); minimização de erros de projetos
já vivenciados anteriormente; velocidade na execução das obras considerando
que, dependendo da necessidade e recurso orçamentário, a instituição poderá em
uma única licitação, atender vários Campi ao mesmo tempo, dentre outros.
2. Projetos de obras de infraestrutura, reformas e serviços de engenharia, específicos
para qualquer unidade do IFMA, estão sendo elaborados em paralelo ao projeto
de elaboração do Campus Padrão do IFMA;
Outra proposta que foi implementada parcialmente em 2015 foi a elaboração do
Plano de Ocupação de Massa para os Campi do IFMA. A proposta é distribuir os projetos
padrões e os específicos dentro das áreas das unidades do IFMA. Dessa forma, teremos
ideia para do crescimento físico da Instituição levando-se em conta as prioridades. Em
2016 efetivaremos essa ação que ainda encontra-se incompleta.

META

INDICADOR

Modernizar as instalações em 100% das
unidades do IFMA com aquisições de
mobiliários,
acervo
e
equipamentos
específicos e softwares para os ambientes
acadêmicos e administrativos até o ano de
2018.

1. Percentual de Gastos com Investimento em
Mobiliários e Equipamentos (%GME) = Total de
Gastos com Mobiliários e Equipamentos ÷ Gastos
Totais x 100
2. Percentual de Gastos com Investimento em TI
(%GTI) = Total de Gastos em TI ÷ Gastos Totais x 100
3. Relação Alunos Matriculados ÷ Número de
Computadores para Uso Acadêmico
4. Eficiência de Biblioteca por Título = Quantidade de
Livros por Título ÷ Alunos Matriculados
5. Eficiência de Biblioteca por Exemplares =
Quantidade de Livros por Exemplares /Alunos
Matriculados

ANÁLISE CRÍTICA:
A Tabela 8 abaixo apresenta todos os investimentos, em reais, do IFMA em 2014 e
2015, no intuito de atender à meta relacionada à Modernização das instalações das
unidades do IFMA.
Tabela 8 - Investimentos no IFMA em 2015 com equipamentos
2014
2015
DESPESAS
(em R$)
(em R$)
Obras
10.831.449,19
19.909.693,39
Laboratórios
1.674.153,16
798.952,13
Mobiliário
9.009.566,34
1.979.281,21
Condicionadores de ar
1.883.961,52
324.132,12
Equipamentos de informática
6.881.021,19
509.603,93
Material bibliográfico
491.903,70
1.070.211,65
Equipamentos para audio, vídeo (lousas
11.494.670,06
43.503,34
interativas, datashow, etc.)
Veículos
4.179.648,84
116.000,00
Edificios - realização de obras
10.000.000,00
Máquinas e equipamentos Agrícolas
65.005,00
19.367,81
Esportivo e educacionais
1.149,99
Aquisição de software
321.930,00
800,00
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Equipamento de proteção e segurança
Instrumentos musicais
Outros equipamentos
TOTAL

8.609,99
15.404,98
436.230,49
47.294.704,45

407.198,89
11.569,90
372.848,49
35.563.162,86

Percebe-se uma redução no valor investido no ano de 2015, em relação ao ano de
2014, decorrente de contingenciamento no orçamento do Governo Federal em 2015.

No

OBJETIVO

12

Intensificar o uso de tecnologias para promover maior celeridade processual e garantir a
segurança organizacional
META

INDICADOR

Implantar 100% do Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP), em todas as
unidades do IFMA, até o ano de 2018

1. Número de Módulos do SUAP plenamente
implantados

ANÁLISE CRÍTICA:
O Gráfico 4 indica o percentual de implantação e utilização dos módulos do Sistema de
Administração Unificado (SUAP), de um total de 12 (doze) módulos disponíveis para uso
efetivo. A Reitoria utiliza 100% dos módulos previstos, até porque os testes de operação
são feitos em sua maior parte na unidade. Os módulos protocolo, almoxarifado e
patrimônio são os que estão efetivamente em uso. Há casos de módulos que precisam de
equipamentos para uso efetivo, a exemplo de modelo chaves, que preciso de terminal com
leitor biométrico, por isso a indicação baixa.
Gráfico 4 - Índice de implantação/utilização do SUAP nos Campi do IFMA
Câmpus Zé Doca

41,7
41,7

Câmpus Timon

58,3
41,7

Câmpus São João dos Patos

50,0
50,0

Câmpus Avançado Rosário

16,7
41,7

Câmpus Avançado Porto Franco

25,0

Câmpus São Luís Monte Castelo

41,7
41,7

Câmpus São Luís Maracanã

41,7

75,0
50,0
Câmpus Imperatriz

66,7
41,7
41,7

Câmpus Codó

58,3
58,3

Câmpus Caxias
16,7
Câmpus Buriticupu

58,3
75,0

Câmpus Barreirinhas

50,0
50,0

Câmpus Alcantara

41,7
58,3

Reitoria

100,0
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Fonte: Comissão SUAP (2015)
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O Gráfico 5 mostra os módulos e o percentual dos módulos previstos para forma
implantados na Reitoria e Campi do IFMA.
Gráfico 5 - Índice de implantação de módulos do Sistema SUAP no IFMA
RH

22,2

Módulos SUAP

Estacionamento

3,7

Tarefas

7,4

Ouvidoria

55,6

QDD

96,3

Portaria (Visitantes)

3,7

Contratos

11,1

Chaves

22,2

Frota

70,4

Protocolo

96,3

Patrimonio

100,0

Almoxarifado

96,3

Reserva de Salas

66,7
0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Percentual (%)

Fonte: Comissão SUAP (2015)

META

INDICADOR

Implantar sistema de vigilância eletrônica e
controle de acesso, visando à segurança das
pessoas e do patrimônio, em todas as unidades
do IFMA, até o ano de 2018.

1. Número de sistemas de vigilância eletrônica e
controle de acesso implantado

ANÁLISE CRÍTICA:
A implantação de Sistema de Vigilância Eletrônica e Controle de Acesso integrado
por Circuito Fechado de Televisão (CFTV), tem como objetivo o monitoramento remoto,
visando ao acompanhamento permanente de violações, intrusões e outras ocorrências,
tomando as providências contratadas, de acordo com as melhores práticas vigentes de
segurança, para efetiva cobertura das unidades que integram o IFMA. Devido à
disponibilidade orçamentária o projeto de implantação, inicialmente previsto para 2015,
foi migrado para 2016 e deverá ser implantado em etapas (30% em 2016, 30% em 2017
e 40% em 2018). Atualmente, apenas o Campus Monte Castelo possui tal sistema
implementado, sendo necessário expansão.

Medições

2014

2015

2016

2017

2018

Meta

-

100%*

0%

0%

0%

Realizado

-

4%

-

-
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META
Simplificar os fluxos e elaborar manual de
procedimentos dos principais processos
institucionais, em todas as unidades do IFMA,
até o ano de 2018.

INDICADOR
1. Número de fluxos simplificados

ANÁLISE CRÍTICA:
Considerando a grande complexidade dos processos do IFMA, pouco se avançou
em 2015 com relação à simplificação de fluxos. Apenas 25 fluxos relacionados à PróReitoria de Gestão de Pessoas foram mapeados e simplificados. Paralelamente à
simplificação desses fluxos, caminha a elaboração do manual de procedimentos dos
principais processos institucionais com previsão de fechamento de uma minuta em 2016.
A instituição analisa a possibilidade de contratação de uma empresa para auxiliar no
cumprimento da meta.

No
13

OBJETIVO
Promover a transparência da gestão.
META

INDICADOR

Publicizar relatórios da execução de recursos
orçamentários e do balanço patrimonial, em
todas as unidades do IFMA, até o ano de 2018.

Número de relatórios publicizados da execução de
recursos orçamentários / Total de unidades do IFMA.
Número de relatórios publicizados do balanço
patrimonial / Total de unidades do IFMA.

ANÁLISE CRÍTICA:
Os relatórios do balanço patrimonial estão disponíveis no link:
http://proplad.ifma.edu.br/bens/. Nesse link tem-se um relatório gráfico expondo o
lançamento do patrimônio imobiliário e os bens móveis (mobiliários, máquinas,
equipamentos, livros, etc.), referente ao período compreendido entre 2008 e 2015. As
informações sobre os dados patrimoniais são disponibilizadas semestralmente no site do
Instituto.

No
14

OBJETIVO
Fortalecer a Gestão Participativa.
META

INDICADOR

Implantar os Colegiados em todos os cursos
da educação superior oferecidos pelo IFMA
até 2018

Número de Colegiados implantados / Total de cursos
superiores.

ANÁLISE CRÍTICA:
Todos os cursos de nível superior já possuem Colegiado de Curso implantado
(Dados: Relatório da PROEN).
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META
Implantar o Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão do IFMA até 2018

INDICADOR
Implantação do Conselho.

ANÁLISE CRÍTICA:
Encontra-se em fase de elaboração o anteprojeto de resolução que regulamenta o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMA.

No

OBJETIVO
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Intensificar o uso das tecnologias de Informação e Comunicação entre as unidades do IFMA.
META

Implantar salas de videoconferências,
interligando todas as unidades do IFMA, até o
ano de 2018.

INDICADOR
Número de salas de videoconferências implantadas.

ANÁLISE CRÍTICA:
A utilização de solução de videoconferência como forma de intensificar a
comunicação entre as unidades do IFMA nos trouxe uma série de vantagens, tais como:
economia de tempo, evitando o deslocamento físico para um local especial; economia de
recursos, com a redução dos gastos com viagens e mais um recurso de pesquisa, já que a
reunião pode ser gravada e disponibilizada posteriormente.
Do total de 26 unidades administrativas, 20 já possuem equipamento, sendo
necessário ampliação, visto que, devido ao sucesso da implantação da solução, algumas
unidades necessitam de mais de um equipamento e também prevendo a expansão do
Instituto. A Tabela 9 a seguir, apresenta as unidades que já possuem solução de
videoconferência implantadas e em funcionamento.
Tabela 9 - Campus do IFMA que já possuem solução de videoconferência
implantadas e em funcionamento
Unidade
Total de Equipamentos
CAMPUS AÇAILÂNDIA
01
CAMPUS ALCÂNTARA
01
CAMPUS BACABAL
01
CAMPUS BARRA DO CORDA
01
CAMPUS BARREIRINHAS
01
CAMPUS BURITICUPU
01
CAMPUS CAXIAS
01
CAMPUS CENTRO HISTÓRICO
02
CAMPUS CODÓ
01
CAMPUS IMPERATRIZ
01
CAMPUS MARACANÃ
01
CAMPUS MONTE CASTELO
01
CAMPUS PINHEIRO
01
CAMPUS REITORIA
03
CAMPUS SÃO JOÃO PATOS
01
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CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS.MANGABEIRAS
CAMPUS SANTA INÊS
CAMPUS TIMON
CAMPUS ZÉ DOCA
NÚCLEO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

01
01
01
01
01

Medições

2014

2015

2016

2017

2018

Meta

-

20*

5

3

2

Realizado

-

20

-

-

-

META

INDICADOR

Implantar o acesso à internet banda larga em
todas as unidades do IFMA até o ano de 2018.

Número de unidades do IFMA com acesso à internet
banda larga implantado.

ANÁLISE CRÍTICA:
Tal como muitas instituições federais, também fomos bastante afetados em nosso
financiamento no ano de 2015. Esse corte ocorreu ao final do ciclo de forte crescimento
para a inclusão dos campi no interior nos últimos três anos, quando conseguimos conectar
65% de todos os campi em alta velocidade (100Mb/s ou 1Gb/s), até janeiro de 2015. A
Tabela 10 a seguir, mostra a projeção disponível para a conectividade dos Campi do
IFMA.
Tabela 10 - Projeção de disponibilidade de Internet RNP aos Campi do IFMA
Conectividade ao backbone
Banda atual
Próxima
Observação
Rede Ipê
(Mb/s) dez/2015 atualização
Reitoria (São Luís)
1000
Campus Açailândia
20
Campus Alcântara
10
Campus Bacabal
5 / 1,3
60
junho/2016
aguardando
Campus Barra do Corda
0
recursos MEC
Campus Barreirinhas
20
Campus Buriticupu
20
Campus Caxias
20
Campus Centro Histórico (São
1000
Luís)
Campus Codó
20
aguardando
Campus Coelho Neto
0
recursos MEC
Campus Imperatriz
100
Campus Maracanã (São Luis)
1000
Campus Monte Castelo (São Luis)
1000
Campus Pinheiro
10
Campus Santa Inês
10
100

0

-

aguardando
recursos MEC

5 / 1,3

-

-

100
10

-

Campus São José de Ribamar

0

-

Campus Viana

0

10

Campus Itapecuru - Mirim

0

-

Campus Araioses

0

-

Campus Pedreiras

0

-

Campus Presidente Dutra

0

-

Campus Grajaú
Núcleo Avançado Itaqui- Bacanga
Campus Avançado de Porto
Franco

0
0

60
1000

aguardando
recursos MEC
março/2016
aguardando
recursos MEC
aguardando
recursos MEC
aguardando
recursos MEC
aguardando
recursos MEC
junho/2016
junho/2016

0

20

junho/2016

Campus Avançado de Carolina

0

-

Campus Avançado de Rosário

0

-

Campus São João dos Patos
Campus São Raimundo das
Mangabeiras
Campus Timon
Campus Zé Doca

aguardando
recursos MEC
aguardando
recursos MEC

*Atualização: 04.01.2016
Legenda:
Banda atual

velocidade com a qual o campus está
conectado à Rede Ipê (RNP)
Próxima atualização
velocidade já contratada pela RNP e em
implantação pela operadora
Observação – aguardando recursos MEC conexão será licitada após recebimento da
complementação de recursos
Observação – junho/2016
previsão de entrega do enlace pela operadora
Observação – março/2016
previsão de entrega do enlace pela operadora

Internet da RNP
Medições
Meta
Realizado

2014

2015

-

17

-

17

2016

2017

2018

5

4

4

CONTRATO EXTRA DE INTERNET
A implementação de links redundantes na infraestrutura do IFMA é importante para
garantir a continuidade de suas operações, criando, assim, um plano de contingência, onde
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se um link for interrompido automaticamente um secundário entra em funcionamento.
Dessa forma, alguns de nossos Campi mantêm contrato de link de Internet para suprir as
unidades que não foram atendidas pela RNP ou para ser utilizado como Link de
redundância conforme Tabela 11 a seguir:

Tabela 11 - Contratos de links de internet redundantes para os Campi do IFMA
em 2015
Açailândia
4 Mbps (Oi - Vencido)
Alcântara
Avançado
Carolina
Avançado Porto
Franco
Bacabal
Barreirinhas

4 Mbps
1 Mbps
2 Mbps
8 Mbps (Oi)
4 Mbps (Oi - 2 X 2Mbps)

Buriticupu

4 Mbps (Oi)

Caxias

4 Mbps (Oi)

Codó

16 Mbps (Oi)
4 Mbps (Oi)

Coelho Neto
Grajaú

2 Mbps

Imperatriz

100 Mbps (WikiTelecom)

Pedreiras

5 Mbps (Vitorino NET)

Pinheiro

4 Mbps / Oi

Santa Inês
4 Mbps (Oi)
São João dos
2 Mbps (OI Desativado)
Patos
São José de
2 Mbps (Oi) (Não é próprio) (Programa Banda Larga nas Escolas Ribamar
Governo Estadual)
São Luís - Centro
4 Mbps (Oi)
Histórico
São Luís 4 Mbps / Oi
Maracanã
São Raimundo
4 Mbps
das Mangabeiras
2 Mb/s - Programa Banda Larga nas Escolas - Não dedicado, serve
Timon
apenas para acesso simultâneo de 10 máquinas, no máximo,
mesmo usando um controle eficiente de banda.
Viana
2 Mbps (OI Desativado)
Zé Doca

4 Mbps (OI)
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Medições

2014

2015

2016

2017

10

3

Meta

-

15*

Realizado

-

23

2018
2

META

INDICADOR

Implantar o sistema de telefonia via VOIP,
com a utilização dos recursos de Internet, em
todas as unidades do IFMA, até o ano de
2018.

Número de unidades do IFMA com sistema de telefonia
VOIP implantado.

ANÁLISE CRÍTICA:
A utilização do sistema de telefonia VOIP nas unidades do IFMA trouxe muitas
vantagens, mas a principal é a redução de custos que ela proporciona em relação à
telefonia tradicional. Atualmente, a Reitoria e os Campi Alcântara, Pinheiro e Santa Inês
estão com sistema instalado e em pleno funcionamento. Nos Câmpi Imperatriz, Zé Doca,
Buriticupu, Centro Histórico, Caxias e Timon já foi instalado o servidor mas não está
operacional por falta de telefones.
Para 2016, já existe um projeto para aquisição de aparelhos e infraestrutura
necessária para implantação nos demais câmpus.
Medições

2014

2015

2016

2017

2018

Meta

-

5*

10

10

5

Realizado

-

4

No
16

OBJETIVO
Dotar o IFMA de Comunicação Institucional Estratégica e Integrada.
META

Obter (numa escala de 1 a 10) o conceito
mínimo de 7, até 2016, e nota 8, até 2018, no
reconhecimento dos seguintes aspectos da
comunicação
institucional:
agilidade,
credibilidade, transparência, ética, qualidade,
eficiência, proatividade e relevância, com
foco no alcance dos objetivos institucionais.

INDICADOR
Pesquisa de comunicação com o público prioritário.

ANÁLISE CRÍTICA:
A comunicação de uma organização é dita estratégica quando está
indissoluvelmente associada ao seu processo de gestão, isto é, ela efetivamente é
considerada no processo de tomada de decisões do qual o chamado “staff” de
comunicação participa ativamente.
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A comunicação estratégica pressupõe planejamento, conhecimento detalhado dos
públicos de interesse (“stakeholders”), realização sistemática de pesquisas e
disponibilização permanente de recursos (financeiros, tecnológicos, humanos etc).
As metas foram definidas para serem avaliadas mediante o indicador de pesquisa de
comunicação a se realizar no ano de 2016.
Não obstante, no ano de 2015, foi realizada pesquisa entre servidores e alunos,
mediante aplicação de questionário diretamente pelo Departamento de Comunicação e
Eventos, tendo sido alcançado o conceito definido como meta (para 2016) em todos os
itens, à exceção de proatividade (6,9), qualidade de comunicação interna (6,9) e agilidade
na comunicação interna (6,9). Porém o conceito 6,9 pode ser perfeitamente arredondado
para 7 (sete).
Pesquisa de comunicação realizada pela ASSCOM no IFMA
Aspectos da Comunicação Institucional Alunos Servidores Gestores Geral
Credibilidade

7,6

8,3

7,7

8,2

Transparência

6,4

7,5

7,7

7,4

Ética

7,6

8,2

8,1

8,2

Eficiência

6,3

7,3

7,7

7,3

Proatividade

6,4

6,9

7

6,9

Relevância/Ensino

6,8

7,9

7,4

7,8

Relevância/Pesquisa

6,6

7,5

7,1

7,4

Relevância/Extensão

6,6

7,4

7

7,3

Qualidade/Conteúdo Jornalístico

6,6

7,7

8,3

7,7

Qualidade/Eventos

7,8

7,6

7,8

7,6

Qualidade/Comunicação Interna

6,2

7

7,1

6,9

Qualidade/Programação Visual

6,7

7,9

7,4

7,8

Agilidade/Cobertura Jornalística

6,5

7

7,2

7

Agilidade/Eventos

6,7

7,3

7

7,3

Agilidade/Comunicação Interna

6,4

7

6,7

6,9

METAS
Para o alcance de tais metas, foram definidas as seguintes ações, que foram devidamente
executadas.
a) Instituir diretrizes para áreas de mídias sociais, identidade visual, comunicação
interna, produção jornalística, cerimonial, promoção, planejamento e organização
de eventos, relacionamento com a imprensa, relações públicas e gestão de crises
b) Reorganizar o Portal do IFMA, com definição de formas concretas de gestão,
inserção e atualização de conteúdos
c) Inserir o IFMA nas mídias sociais
d) Elaborar projeto de constituição da Rádio/TV IFMA
Diretrizes de Comunicação
A propósito da referida ação, em maio de 2015, foi realizado o I Encontro de
Comunicação com os gestores, quando a equipe do Departamento de Comunicação e
Eventos (DCE) levou à apreciação dos participantes os diversos manuais (identidade
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visual, redação e estilo, comunicação interna, mídias sociais, eventos) elaborados por
grupos de trabalho formados pelos integrantes do setor, assim como as mudanças a serem
implantadas no Portal do IFMA e sites dos campi. A consolidação de tais manuais
somente ocorreu em 2016, tendo sido encaminhado para o presidente do Conselho
Superior no início do corrente ano. Entretanto, em decorrência da grande demanda de
reuniões, discussões e pela própria dinâmica da rotina do Departamento de Comunicação,
não foi possível realizar algumas ações relativas aos manuais de relacionamento com a
imprensa, relações públicas e gestão de crises, as quais foram repassadas para o exercício
seguinte.
Reorganização do Portal
O IFMA reformulou o seu Portal na internet, que foi disponibilizado no endereço
www.ifma.edu.br no dia 10 de junho. Em trabalho conjunto da ASSCOM e da Diretoria
de Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI), o site disponibiliza acesso às páginas
dos campi, às notícias diárias e destaques, aos principais programas e projetos
institucionais, aos serviços à comunidade interna e externa e à transparência. A página de
cada campus, por sua vez, apresenta conteúdos relativos a cursos ofertados, calendário e
sistema acadêmico, localização, contatos, editais, licitações, notícias, acesso à informação
dentre outros relacionados ao dia-a-dia do campus.
O site foi adequado ao modelo contido no Manual de Identidade Padrão de
Comunicação Digital do Governo Federal, com foco no cidadão, e busca garantir o acesso
a todos, independentemente da forma ou do dispositivo de conexão.
Atualmente, o site é o principal meio de comunicação com sociedade e com a
comunidade interna do IFMA.
Redes sociais
Além do Portal, o IFMA aderiu às redes sociais, canais em que é possível
compartilhar informações e manter conversas através do ambiente on-line com
estudantes, pais, servidores e toda a comunidade, sobre os processos seletivos para
ingresso nos cursos técnicos da instituição. O Instituto possui a fan page
Processoseletivoifma2015 na rede social Facebook, que é totalmente gerenciada pela
equipe da ASSCOM.
O IFMA também possui um canal no Youtube (Ifmaoficial) em quem são inseridos
vídeos institucionais e informativos e que já comportam mais de 17 mil visualizações.
Radiodifusão
Encontra-se em trâmite o projeto de implantação da radiodifusão na instituição, a
partir da concessão de outorga ao Campus Barreirinhas no ano passado, com a
constituição de grupo de trabalho e do processo licitatório que visa a elaboração do
projeto técnico e também já requereu habilitação para o Campus Santa Inês.
Percebeu-se a necessidade de primeiramente finalizar-se a demanda relativa ao
projeto técnico de radiodifusão para, posteriormente, trabalhar-se no projeto da política
de radiodifusão da instituição.
Demandas para o ano de 2016
Em decorrência da grande demanda de reuniões, discussões e pela própria dinâmica
da rotina do Departamento de Comunicação, foram repassados para o exercício seguinte
a ação relativa à instituição de diretrizes para as áreas de divulgação científica, memória
institucional, brindes, publicidade e apoio institucional, participação em salões, feiras,
exposições e similares, produção radiofônica, em TV e vídeo
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Outrossim, por ausência de dotação orçamentária, não foi possível contratar
consultoria especializada em auditoria de comunicação: diagnóstico interno e externo,
definição precisa dos públicos estratégicos, seus perfis, desejos e aspirações, inventário e
avaliação de canais de relacionamento. A referida ação foi repassada para o exercício
seguinte.

No

OBJETIVO

17

Aplicar eficientemente os recursos orçamentários de forma a garantir a qualidade na
prestação de serviços institucionais.
META

INDICADOR

Executar 100% dos processos de aquisições e
contratações institucionais por meio do
SISCON (Sistema de Contratações do IFMA
que utiliza a estrutura de polos) até o ano de
2018.

Número de contratações executadas via SISCON
Gastos Correntes por Alunos (GC/Alunos) = Gastos
Correntes / Alunos Matriculados
Percentual de Gastos com Outros Custeios (%GOC) =
Outros Custeios / Gastos Totais.

ANÁLISE CRÍTICA:
Considerando que o SISCON (Novo Sistema de Contratações do IFMA) teve início dos
seus trabalhos efetivamente no exercício de 2015, apostou-se primeiramente na emissão
das Portarias para os membros das comissões de cada polo do SISCON e, posteriormente,
em capacitações, segundo as normas da Resolução No 033/2015-CONSUP, de 27 de abril
de 2015, e tendo como farol o PDI(2014-2018). Dessa forma, foram realizadas as
seguintes reuniões em 2015:
• 15 a 17 de abril de 2015 no Campus Zé Doca
• 18 a 20 de maio de 2015 no Campus Bacabal
• 17 a 19 de junho de 2015 no Campus Santa Inês
• 26 de junho de 2015 no Campus Açailândia
• 29 a 31 de julho de 2015 no Campus Bacabal
• 03 a 07 de agosto de 2015 no Campus Buriticupu
• 09 a 11 de setembro de 2015 no Campus Imperatriz
O produto das reuniões supracitadas, em termos de contratações, via SISCON, descrevese abaixo:
Processo
23249.016498.2015-18

Objeto

Licitação

Contratação
de Pregão
empresa
Eletrônico
especializada em SRP
serviços gráficos
para os campi: Zé
Doca,
Bacabal,
Pedreiras e Santa
Inês

Campus
Gerenciador
Zé Doca

Status
Nova
pesquisa de
preço após
parecer
jurídico.
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23249.020926.2015-15

23249.024802.2015-92

23249.023836.2015-61

23249.002683.2015-17

Material
permanente para
Laboratório para os
campi: Zé Doca,
Bacabal, Pedreiras
e Santa Inês
Material
de
consumo:
reagentes
e
vidrarias para os
campi: Zé Doca,
Bacabal, Pedreiras
e Santa Inês
Aquisição
de
persiana e película
fumê
com
instalação para os
campi: Zé Doca,
Bacabal, Pedreiras
e Santa Inês
Aquisição
de
material
de
expediente para os
campi: Zé Doca,
Bacabal, Pedreiras
e Santa Inês

Pregão
Eletrônico
SRP

Bacabal

Nova
pesquisa de
preço após
parecer
jurídico.

Pregão
Eletrônico
SRP

Santa Inês

Ajustes
de
minuta
de
Edital para
devolução à
PROJUR

Pregão
Eletrônico
SRP

Bacabal

Nova
pesquisa de
preço após
parecer
jurídico.

Pregão
Eletrônico
SRP

Pedreiras

Nova
pesquisa de
preço após
parecer
jurídico.

Ajustes
de
minuta
de
Edital para
devolução à
PROJUR.
Projur para
análise
jurídica

23249.027733/2015-79

Aquisição
material
expediente

de Pregão SRP
de

Açailândia

23249.027060.2015-57

Contratação
de Pregão SRP
empresa
especializada em
serviços gráficos

Buriticupu

META
Elaborar e implantar o programa de
sustentabilidade institucional que garanta
redução no consumo de energia elétrica, água,
papel e telefonia, até o ano de 2018

INDICADOR
Redução no consumo de energia elétrica
Redução no Consumo de água
Redução no Consumo de papel
Redução no Consumo de telefonia

ANÁLISE CRÍTICA:
Consumo de Energia Elétrica e Água
No tocante ao consumo de energia elétrica, houve um aumento de 56% em relação
a 2014. Isso se deu em função da ampliação das unidades e aparelhamento dos
laboratórios e salas de aulas, etc. bem como dos demais setores administrativos.
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No caso do consumo de água, observa-se uma diminuição de 40,6% em relação ano
de 2014, com a hipótese de um melhor controle e otimização do uso da água. O consumo
de água em sua maior parte é feito através de poços artesianos estruturado na própria
unidade. Esse detalhamento no uso de energia elétrica e água, estão demonstrados no
Tabela 12. Essas informações são disponibilizadas mensalmente no PES – Projeto
Esplanada Sustentável, através do link: https://pes.planejamento.gov.br/sispes/, bem
como dados fornecidos pelas unidades.

Tabela 12 - Consumo de Energia Elétrica e Água
Quantidade
Valor
Recurso Consumido
Exercícios
2014
2015
2014
2015
Água
Energia Elétrica

288.229

171.078

160.854,99

8.601.307 73.517.874 2.871.375,45

112.348,28
2.495.671,25

Fonte: https://pes.planejamento.gov.br/sispes/

Consumo de Papel
O detalhamento no uso de papel está demonstrado na Tabela 13. Destaca-se que,
no ano de 2015, não foi realizado compra de papel por meio de processo licitatório no
IFMA. Assim, o atendimento de papel foi feito através de contrato de reprografia,
conforme contrato nº 01/2012.

Tabela 13 - Consumo de papel através dos serviços de reprografia no IFMA
Resma/ano

2015

2014

Consumo/Ano

16.854

42.010

Valor Unitário/Resma(R$)

12,72

12,72

214.382,88

534.367,20

Valor Total(R$)

Analisando-se os dados da Tabela 13, constatamos uma evolução positiva na
utilização de resmas de papéis. No ano de 2015, houve uma diminuição no consumo de
papel na ordem de 59,6 em relação ao ano de 2014. O valor total de gastos R$ 214.382,88,
com 8.427.000 cópias impressas.
Consumo de Telefonia
Sobre a telefonia móvel e fixa, não possuímos as informações gerenciais de
consumo para esses serviços. Atualmente, está sendo implementada a comunicação por
VOIP no âmbito da Reitoria.
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2.1.2 Estágio de Implementação do Planejamento Estratégico
O PDI do IFMA foi aprovado pela Resolução Nº 057/2014-CONSUP, de 13
outubro de 2014. Após a sua aprovação, a Instituição centrou esforços na sua divulgação
e sensibilização, iniciando efetivamente a sua implantação no ano de 2015. A proposta de
implementação do planejamento estratégico do IFMA (PDI) perpassa na elaboração anual
de um planejamento tático (plano de ação anual) objetivando definir o que será
efetivamente realizado pela instituição no exercício, ou seja, o planejamento tático do
IFMA define as prioridades para o exercício, tendo como farol o Plano de
Desenvolvimento Institucional. Os indicadores propostos no PDI do IFMA têm o
propósito de testar o progresso da instituição em direção ao alcance dos seus objetivos. O
princípio é simples: se não há medição, não há controle. E, se não há controle, não há
gerenciamento.
2.1.3 Vinculação dos Planos da Unidade com as Competências Institucionais e
Outros Planos
As ações planejadas pelo IFMA são suportadas pelos Objetivos 0582 e 0588, do
Programa Temático 2031 – Educação Profissional e Tecnológica, constante do Plano
Plurianual 2012-2015, as quais contribuem para o atingimento das respectivas metas
nacionais a partir das iniciativas de “Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso,
interiorização e diversificação da oferta, promovendo a inclusão, equidade,
acessibilidade e permanência do estudante”; “Ampliação do acesso em cursos de
educação profissional técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada,
em instituições públicas e privadas de educação profissional e tecnológica,
prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos
programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do
campo, indígenas, quilombolas e afrodescendentes, e promoção de condições de
permanência aos estudantes”; e “Ampliação da oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica articulada com a educação de jovens e adultos e de processos
de reconhecimento de saberes e certificação profissional, possibilitando inclusive recorte
étnico-racial e de gênero e o atendimento de públicos específicos, inclusive com ações
de fomento e apoio com vistas à reestruturação didático-pedagógica, produção de
material didático, capacitação de docentes e permanência do estudante”.
Observa-se, ainda, correlação direta entre as ações desenvolvidas pelo IFMA (em
especial aquelas vinculadas às dimensões estratégicas de Ensino, Pesquisa e Inovação e
Administração) com as metas do Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei
Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, apresentadas no Quadro 10, abaixo.

Quadro 10 – Ações Institucionais Correlacionadas com as Metas do Plano
Nacional de Educação
ASSUNTO
Ensino Médio

Educação
Especial/Inclusiva

DESCRIÇÃO
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%.
Meta 4: Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a
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garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados.
EJA integrada à Educação Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de
jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada
Profissional
à educação profissional.
Meta 11: Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de
Educação Profissional
nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da
expansão no segmento público.
Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para
Educação Superior
50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada
a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas, no segmento público.
Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
Pós-Graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25
mil doutores.
Meta 15: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados,
Formação de Professores
o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste
PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de
que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei Nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em
que atuam.
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
Formação Continuada e
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
Pós-Graduação de
todos(as) os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada
Professores
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
Gestão Democrática
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos(as) os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
Fonte: Elaboração da Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI) do IFMA, com informações a
partir do site do PNE, disponível em http://pne.mec.gov.br/.

2.1.4 Formas e Instrumentos de Monitoramento da Execução dos Resultados dos
Planos
Assumindo que o IFMA considera como essencial o monitoramento do seu
planejamento estratégico (PDI), no intuito de verificar o alcance dos objetivos
estratégicos e atingimento das metas em cada exercício de referência, foi desenvolvido,
no ano de 2015, um Módulo no SUAP específico para acompanhamento do plano tático
do IFMA (Plano de Ação para cada exercício), denominado COLETA DE
INDICADORES, conforme visto na Figura 14.
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Figura 14 – Módulo no SUAP - Coleta de Indicadores

Os procedimentos para preenchimento do COLETA DE INDICADORES são
descritos a seguir: a Reitoria, através de suas Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, e os
Campi do IFMA propõem, no início de cada exercício, seus respectivos Planos de Ações,
baseados nos objetivos estratégicos do PDI, nas metas e indicadores para cada dimensão
estratégica (Ensino, Pesquisa, Extensão, Gestão de Pessoas e Administração). Uma vez
traçado os Planos de Ações para o exercício, essas unidades administrativas do IFMA
iniciam os seus Planos Operacionais, com o intuito de cumprimento do Plano de Ação
anual. Ao final do exercício, o COLETA DE INDICADORES é preenchido e os
resultados são extraídos através de relatórios, conforme exemplo apresentado na Figura
15 a seguir.
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Figura 15 – Exemplo de Relatório do Coleta de Indicadores

Uma reunião de avaliação dos resultados é realizada ao final de cada exercício.
Dessa forma, são analisados os resultados e realizados ajustes das metas para o próximo
exercício.
2.2 Desempenho Orçamentário
O processo de elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2015 teve
início em julho de 2014, onde começaram os trabalhos de classificação do orçamento
proposto, com participação dos Diretores Gerais, Diretores de Planejamento e Gestão e
Servidores que atuam na área de orçamento e finanças das unidades que compõem o
Instituto Federal do Maranhão.
Em 14 de agosto de 2014, o IFMA recebeu o limite orçamentário definitivo e
homologado para o exercício de 2015, na forma da Matriz Orçamentária, elaborada pelo
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal (CONIF) por sua comissão de
orçamento do Fórum de Planejamento e Administração (FORPLAN), e aprovada pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Finalizado assim o Quadro
de Detalhamento da Despesa (QDD) e encaminhado ao Ministério da Educação por meio
do SIMEC.
Quanto aos valores alocados por ação orçamentária, referente às despesas
discricionárias, destacamos a ação 20RL - Funcionamento de Instituições Federais de
Educação Profissional e Tecnológica como detentora de 68,71% do orçamento, como
demonstra o Gráfico 6.
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Gráfico 6– Distribuição Orçamentária por Ação (Despesas Discricionárias)
Distribuição Orçamentária por Ação (Despesas
Discricionárias)
2994;
17.542.197;
10%

4572;
3.768.790; 2%
6380; 119.726;
0%
00ID; 170.578;
0%

20RL;
116.112.991;
69%

20RG;
30.000.000;
18%
20RJ;
1.279.808; 1%

Fonte: LOA 2015

Entre as naturezas de despesas, destacam-se as listadas abaixo, conforme Tabela
14, como as maiores alocações dentro da ação 20RL.
Tabela 14 – Execução Orçamentária das Principais Naturezas de Despesa
339037

VALOR
PLANEJADO
37.555.699,00

VALOR
EMPENHADO
42.680.728,02

339039

29.654.463,00

22.375.668,46

75,45%

449052

23.910.108,00

5.246.365,31

21,94%

ND

EMP./PLANEJ.
113,65%

Fonte: LOA 2015, SIAFI 2015.

Considerando limitação de gastos do governo, o que equivaleu a 10% dos recursos
de custeio e 47% dos recursos de investimento contingenciados, houve a necessidade de
redução de contratos e não execução de projetos, impactando negativamente na execução
das ações do PDI. Observa-se uma execução superior na ND 339037, devido à
necessidade de novos postos de trabalho em Campi que tiveram suas atividades iniciadas
no exercício em tela.
2.2.1 Objetivos Estabelecidos no PPA de Responsabilidade da Unidade e
Resultados Alcançados
O IFMA não possui objetivos estabelecidos no Plano Plurianual (PPA) que sejam
se sua responsabilidade.
2.2.2 Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual de
Responsabilidade da Unidade
O IFMA não tem a seu cargo a execução da integralidade dos valores consignados
à ação, mas apenas a um ou mais subtítulos, e nem ações integrantes do orçamento de
investimento, como mostram os Quadros 11 e 12 a seguir.
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Quadro 11 - Execução Física e Financeira das Ações da Lei Orçamentária Anual
de Responsabilidade da Unidade
Identificação da Ação
Código
Descrição

Iniciativa

20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Tipo: Atividade
Construção, modernização, ampliação e reforma de bens imóveis; aquisição e locação de imóveis,
veículos, máquinas e equipamentos, mobiliários, laboratórios para as Instituições da Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; Modernização tecnológica de laboratórios por
meio aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliários visando à implementação da pesquisa
aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.
02A0 - Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade
de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.
Código: 0582

Programa

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Unidade
Orçamentária

26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Ação
Prioritária

(

) Sim

(X

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

Código: 2031

Tipo: Temático

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0021-Maranhão

30.100.000,00

30.100.000,00

7040-Maranhão

400.000,00

400.000,00

Empenhada

Liquidada

27.102.112,80 23.410.926,86
400.000,00

0,00

Restos a Pagar do exercício
Paga

Processados

Não
Processados

19.675.940,15

3.734.986,71

3.691.185,94

0,00

0,00

400.000,00

Execução Física da Ação
Nº do
subtítulo/
Localizador

Meta

Descrição da meta

Unidade de
medida

Prevista

Reprogramada
(*)

Realizada

0021-Maranhão

Projeto viabilizado

unidade

31

31

20

7040-Maranhão

Projeto viabilizado

unidade

1

1

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em 1º
de janeiro

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0021-Maranhão

40.445.403,09

34.575.267,74

270.118,72

Projeto viabilizado

unidade

30

Identificação da Ação
Código
Descrição

20RJ- Apoio a capacitação e formação inicial e continuada para a Educação Básica
Tipo: Atividade
Incentivo e promoção da formação inicial e continuada para a Educação Básica;
desenvolvimento de capacitações, estudos, projetos, avaliações, implementação de políticas
e programas demandados pela Educação Básica, por meio de apoio técnico, pedagógico e
financeiro, inclusive ao sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), considerando o
currículo de Educação Básica e programas específicos para população indígena, do campo e
quilombola; a formação para a docência intercultural; o ensino da história e cultura indígena,
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afro-brasileira, africana, a educação escolar quilombola; o atendimento educacional
especializado; a educação de jovens e adultos; a educação em direitos humanos; a
sustentabilidade socioambiental; as relações étnico-raciais, de gênero, diversidade sexual; e
direitos da criança e do adolescente, inclusive na implementação da política da educação
especial na perspectiva da educação inclusiva, bem como contribuir para o desenvolvimento
de estudos e pesquisas voltados para a melhoria da formação.
Iniciativa

02BQ - Consolidação da política nacional de formação, promovendo a formação inicial e
continuada de profissionais e a pesquisa, a produção e a disseminação de conhecimento na
educação básica, com apoio técnico, financeiro e pedagógico, nas modalidades presencial e
à distância, considerando programas específicos, como para professores indígenas, do campo
e quilombolas, a formação para a docência intercultural, a educação bilíngue, o ensino da
história e cultura indígena, afro-brasileira e africana, o atendimento educacional
especializado, a alfabetização e letramento, a educação em tempo integral, a educação de
jovens e adultos, a educação em direitos humanos, a sustentabilidade socioambiental, as
relações étnico-raciais, de gênero, diversidade sexual e direitos da criança e do adolescente.

Objetivo

Promover, em articulação com os sistemas de ensino estaduais e municipais, a valorização
dos profissionais da educação, apoiando e estimulando a formação inicial e continuada, a
estruturação de planos de carreira e remuneração, a atenção à saúde e à integridade e as
relações democráticas de trabalho.
Código: 0597

Programa

EDUCAÇÃO BÁSICA

Código: 2030

Tipo: Temático

Unidade Orçamentária 26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Ação Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0021-Maranhão

1.279.808,00

1.279.808,00

Restos a Pagar do exercício
Paga

Processados

Não
Processados

26.766,37

1.187,36

376.210,03

Empenhada Liquidada
404.163,76

27.953,73

Execução Física da Ação
Nº do subtítulo/
Localizador
0021Maranhão

Descrição da meta
Projeto apoiado

Meta

Unidade de
medida

Prevista

unidade

3

Reprogramada Realiza
(*)
da
3
3

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Nº do subtítulo/
Localizador

Valor em
1º de
janeiro

Valor Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

0021-Maranhão

389.270,46

255.132,87

53.839,79

Projeto apoiado

Unidade
Realizada
de medida
Unidade

3

Identificação da Ação
Código
Descrição

20RL -Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Tipo: Atividade
Gestão administrativa, financeira e técnica, desenvolvimento de ações visando ao funcionamento
dos cursos de Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das escolas
técnicas vinculadas às universidades federais; manutenção de serviços terceirizados; pagamento de
serviços públicos; manutenção de infraestrutura física por meio de obras de pequeno vulto que
envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aquelas
inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente; aquisição e/ou reposição
de acervo bibliográfico, veículos e transporte escolar, capacitação de recursos humanos, prestação
de serviços à comunidade, promoção de subsídios para estudos, análises, diagnósticos, pesquisas e
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publicações científicas, bem como demais contratações necessárias ao desenvolvimento de suas
atividades.
Iniciativa

02A0 - Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da oferta, promovendo a
inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade
de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.
Código: 0582

Programa

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Unidade
Orçamentária

26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Ação
Prioritária

(

) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC (

Código: 2031

Tipo: Temático

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Nº do
subtítulo/
Localizador

Dotação
Inicial

Despesa
Final

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar do exercício
Paga

0021-Maranhão 116.612.991,00 116.612.991,00 87.563.008,79 68.783.007,00 59.617.184,84

Processados

Não
Processados

9.165.822,60

18.780.0001,35

Execução Física da Ação
Nº do
subtítulo/
Localizador
0021Maranhão

Descrição da meta

Estudante matriculado

Meta

Unidade de
medida

Prevista

Reprogramada
(*)

Realizada

unidade

26.666

32.503

32.503

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em 1º
de janeiro

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0021-Maranhão

28.603.011,92

21.069.377,83

4.276.701,06

Estudante matriculado

Unidade

32.503

Identificação da Ação
Código

2994Assistência
Tipo: Atividade

ao

estudante

da

Educação

Profissional

e

Tecnológica

Descrição

Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte, dentre
outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o
aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.

Iniciativa

02A5 - Ampliação do acesso em cursos de educação profissional técnica de nível médio e cursos de
formação inicial e continuada, em instituições públicas e privadas de educação profissional e
tecnológica, prioritariamente para estudantes da rede pública, trabalhadores, beneficiários dos
programas federais de transferência de renda, pessoas com deficiência, populações do campo,
indígenas, quilombolas e afrodescendentes, e promoção de condições de permanência aos
estudantes.

Objetivo

Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade
de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.
Código: 0582

Programa

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Código: 2031

Tipo: Temático
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Unidade
Orçamentária

26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Ação
Prioritária

(

) Sim

(X

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria

( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação

Despesa

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

0021-Maranhão

17.542.197,00

17.542.197,00

Empenhada

Restos a Pagar do exercício
Paga

Processados

Não
Processados

11.542.200,79

212.256,30

690.218,24

Liquidada

12.444.675,33 11.754.457,09

Execução Física da Ação
Meta

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida

Prevista

Reprogramada
(*)

Realizada

0021Maranhão

Benefício concedido

Unidade

18.918

18.918

15.178

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em 1º
de janeiro

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0021-Maranhão

2.529.695,36

1.479.304,04

312.8749,35

Benefício concedido

Unidade

1.800

Identificação da Ação
Código
Descrição

Iniciativa

Objetivo

6380 – Fomento ao desenvolvimento da educação profissional e tecnológica
Tipo: Atividade
Suporte à implementação da expansão e da reestruturação da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica por meio da modernização de laboratórios, modernização do processo
didático-pedagógico, aquisição de material permanente, bem como suporte à manutenção das
unidades visando à melhoria da qualidade da oferta de cursos. Apoio a programas e a projetos da
Rede Federal nas áreas de educação profissional e tecnológica, extensão tecnológica, pesquisa
aplicada e inovação, de educação do campo e de elevação da escolaridade de jovens e adultos,
inclusive por meio de oferta de bolsas de trabalho para monitores, melhoria de infraestrutura,
aquisição de equipamentos e outros; Capacitação de docentes e técnicos-administrativos da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
02A2 - Fomento à expansão e ao desenvolvimento das redes de educação profissional e tecnológica,
ao desenvolvimento de tecnologias educacionais, à modernização do processo didático-pedagógico,
à elaboração e desenvolvimento de material didático, incluindo capacitação de docentes e técnicos
administrativos, concessão de bolsas e cooperação internacional, além de apoio à pesquisa, inovação
e extensão.
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, a necessidade
de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores e os interesses e necessidades das
populações do campo, indígenas, quilombolas, afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das
pessoas com deficiência.
Código: 0582

Programa

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Unidade
Orçamentária

26408 - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Ação
Prioritária

(

) Sim

(X

)Não

Caso positivo: (

)PAC (

Código: 2031

) Brasil sem Miséria

Tipo: Temático

( ) Outras

Lei Orçamentária Anual do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
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Dotação

Despesa

Restos a Pagar do exercício

Nº do
subtítulo/
Localizador

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

0021-Maranhão

119.726,00

119.726,00

18.600,00

18.600,00

9.300,00

9.300,00

0,00

Execução Física da Ação
Meta

Nº do
subtítulo/
Localizador

Descrição da meta

Unidade de
medida

Prevista

Reprogramada
(*)

Realizada

0021Maranhão

Unidade apoiada

unidade

1

1

1

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira

Execução Física – Metas

Nº do
subtítulo/
Localizador

Valor em 1º
de janeiro

Valor
Liquidado

Valor
Cancelado

Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizada

0021-Maranhão

36.761,46

800,00

35.379.54

Unidade apoiada

Unidade

1

Fonte: TESOURO GERENCIAL 2015, SIMEC 2015 e LOA 2015.

Quadro 12 – Ações não Previstas na LOA 2015 – Restos a Pagar– OFSS
Identificação da Ação
Código
Título

Iniciativa

Objetivo

6358- Capacitação de Recursos Humanos da Educação Profissional e Tecnológica
Tipo: Atividade
Capacitação mediante programação de cursos, seminários, oficinas, estágios-visita,
teleconferências, etc., elaboração de materiais de capacitação, que proporcionem a
constante atualização de conhecimentos dos profissionais que atuam na Educação
Profissional, Científica e Tecnológica. Proporcionar aos docentes e profissionais de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Gestores, Técnico-Administrativo,
etc.), oportunidade de capacitação, visando a melhoria da qualidade dos cursos e
modalidades deste segmento educacional. Implementada diretamente pela unidade
responsável pelo desenvolvimento da ação
02A0 - Expansão, reestruturação e funcionamento da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica para ampliação do acesso, interiorização e diversificação da
oferta, promovendo a inclusão, equidade, acessibilidade e permanência do estudante.
Expandir, interiorizar, democratizar e qualificar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica, considerando os arranjos produtivos, sociais, culturais, locais
e regionais, a necessidade de ampliação das oportunidades educacionais dos trabalhadores
e os interesses e necessidades das populações do campo, indígenas, quilombolas,
afrodescendentes, das mulheres de baixa renda e das pessoas com deficiência.
Código: 0582

Programa

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Código: 2031
Tipo:
26408
Instituto
Federal
de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia
do
Maranhão
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

( ) Sim

( X )Não

Caso positivo: (

)PAC (

) Brasil sem Miséria ( )Outras

Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º
de janeiro

Valor Liquidado

282.502,49

113.608,07

Valor
Cancelado
29.764,42

Execução Física - Meta
Descrição da Meta

Unidade de
medida

Realizado

Pessoa capacitada

Unidade

40

Fonte: SIAFI GERENCIAL 2015 e SIMEC 2015

2.2.3 Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário
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Ação 20RG - Expansão e Reestruturação da Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica: os investimentos realizados objetivaram a complementação
da execução de obras e melhorias em infraestrutura, bem como aquisição de
equipamentos. Ao todo foram atendidos 20 projetos, dos quais destacamos: obra de
construção dos Campi Grajaú, Itapecuru-Mirim, Pedreiras, Araioses, São José de
Ribamar, Viana, Coelho Neto, salas de aulas e laboratório do Campus Caxias, centro
gastronômico do Campus Maracanã, ginásio e aquisição de equipamentos para o
restaurante universitário do Campus São Raimundo Mangabeiras, complexo esportivo do
Campus Açailândia, aquisição de prédio para funcionamento da Reitoria do IFMA, entre
outros.
Comparada ao exercício de 2014, a dotação aprovada sofreu redução de 39,41%,
sendo limitada sua execução em 47% para ações de investimento. Diante disto, este
Instituto priorizou os projetos previstos nesta ação orçamentária em detrimento da ação
20RL, conforme demonstrado na Tabela 15:
Tabela 15 – Valores Executados em Investimento
RECURSOS DE INVESTIMENTO
AÇÃO

DOTAÇÃO

EXECUÇÃO

%

20RG

30.100.000,00

27.102.112,80

90,0%

20RL

25.081.570,00

8.061.050,06

32,1%

TOTAL

55.181.570,00

35.163.162,86

63,7%

Fonte: LOA 2015, SIAFI 2015.

Na análise da Tabela 16 observa-se uma execução superior ao autorizado em
investimento em 10%, caracterizada pelo remanejamento de limite de custeio para
investimento. Assim evidencia-se que os gestores implementaram ações efetivas,
eficientes e eficazes no gerenciamento das disponibilidades orçamentárias.
Ação 20RL - Funcionamento das Instituições Federais de educação Profissional
e Tecnológica: Analisando a execução orçamentária, verifica-se empenho integral dos
limites autorizados conforme demonstração na Tabela 16 a seguir:
Tabela 16 – Execução na ação 20RL
AÇÃO 20RL
DESPESA

DOTAÇÃO

EXECUÇÃO

%

CUSTEIO

91.531.421,00

79.501.958,73

86,9%

INVESTIMENTO

25.081.570,00

8.061.050,06

32,1%

116.612.991,00

87.563.008,79

75,1%

TOTAL
Fonte: LOA 2015, SIAFI 2015.

Ação 20RJ - Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de
Professores, Profissionais, Funcionários e Gestores para a Educação Básica: A Ação em
questão tem como finalidade a financiamento de programas aprovados junto à Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC).
Verifica-se que foi autorizado a execução de apenas 31,58% da dotação, no entanto, o
Instituto cumpriu com as metas físicas programadas, custeando-as com seu próprio
orçamento.
Os fatores que contribuíram para a execução das ações foram o interesse e a
disposição dos docentes do IFMA em contribuir com os cursos de formação.
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Ação 2994 - Assistência ao Educando da Educação Profissional: Em 2015, foram
concedidos 18.918 benefícios, nas diversas ações desenvolvidas pelo IFMA. O
acolhimento contempla auxílio-moradia, transporte, alimentação, permanência,
participação em eventos, bolsas de formação complementar, dentre outros. As atividades
propostas nesta ação permitiram a manutenção dos educandos nas respectivas
modalidades de ensino, bem como os investimentos financeiros garantiram a
permanência dos educandos na área de abrangência do IFMA. Presente na estrutura
organizacional da reitoria, a Diretoria de Assistência ao Educando (DAE) mantém
políticas afirmativas na aplicação destes recursos.
Quanto à dotação orçamentária destinada ao IFMA versus sua real necessidade,
considerando a contínua inauguração de novos campi, há a necessidade de aporte de
recursos de investimento para reestruturação dos Campi bem como equipar de forma mais
completa os laboratórios, mostrando-se assim insuficientes para atender a todos os
projetos de investimento.
De forma geral, os créditos orçamentários disponibilizados à Administração do
IFMA possibilitaram a manutenção da estrutura educacional já ofertada para a população
local, bem como a implantação de novas Unidades Educacionais para a Educação
Profissional e Tecnológica, indo ao encontro das propostas governamentais de estímulo
à educação profissional aliada à maior participação da população classificada como
desassistida de serviço educacional público e de qualidade.
2.2.4 Obrigações Assumidas sem Respectivo Crédito Autorizado no Orçamento
Esta situação não se aplica ao IFMA em 2015, visto que a instituição não
reconheceu nenhum passivo por insuficiência de crédito ou recursos registrados em
contas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI).
2.2.5 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Tabela 17 – Restos a Pagar Processados de Exercício Anteriores
ANO DE
INSCRIÇÃO
2014
2013
2012
2011
2010
2009

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
MONTANTE EM
1º DE JANEIRO
PAGAMENTO CANCELAMENTO
DO ANO 2015
9.727.969,14
9.468.939,50
138.038,80
2.104.319,50
1.425.257,68
107.097,93
1.167.495,10
1.038.665,34
90.761,35
226.195,98
14.629,92
67.845,97
5.979,96
0,00
5.979,96
4.219,97
0,00
4.219,97

SALDO A
PAGAR 31/12
DO ANO 2015
120.990,84
571.963,89
38.068,41
143.720,09
0,00
0,00

Tabela 18 – Restos a Pagar Não Processados de Exercício Anteriores
ANO DE
INSCRIÇÃO
2014
2013
2012
2011
2010

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
MONTANTE EM
1º DE JANEIRO
PAGAMENTO CANCELAMENTO
DO ANO 2015
55.200.246,42
40.390.724,73
3.830.757,90
21.510.210,67
14.339.716,41
2.117.555,35
1.011.668,43
93.013,32
775.070,79
218.461.82
26.451,04
181.330,51
187.869,52
0,00
187.869,52

SALDO A
PAGAR 31/12
DO ANO 2015
10.978.763,79
5.052.938,91
143.584,32
10.680,27
0,00

No ano de 2015, o Instituto Federal do Maranhão realizou um trabalho intenso de
análise e acompanhamento dos Restos a Pagar exercícios anteriores, descritos na Tabela
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17. Analisando o saldo dos restos a pagar processados em 31/12/2015 em relação ao
Montante em 1º de janeiro de 2015, tivemos uma redução de 92,83% (noventa e dois
vírgulas oitenta e três por cento) através de pagamentos e/ou cancelamentos de valores
considerados não devidos.
O saldo dos restos a pagar não processados em 31/12/2015 em relação ao
Montante em 1º de janeiro de 2015, conforme Tabela 18, tivemos uma redução de 79,28%
(setenta e nove vírgulas vinte e oito por cento) dos restos a pagar não processados através
de pagamentos e cancelamentos efetuados.
Convém destacar que, em relação ao saldo a pagar em 31/12/2015 dos restos a
pagar não processados tivemos:
1. Em relação aos empenhos inscritos em 2014, tem-se o percentual de 35,74%
(trinta e cinco virgula setenta e quatro por cento) referente a Equipamentos para
áudio, vídeo e foto; 22,42%(vinte e dois virgula quarenta e dois por cento)
relativos a obras em andamento e 11,24%(onze virgula vinte e quatro por cento)
a equipamentos de processamento de dados;
2. Em relação aos empenhos inscritos em 2013, o saldo existente refere-se
95,03%(noventa e cinco virgula três por cento) a obras em andamento.
3. Quanto aos empenhos do exercício 2012 e 2011, referentes a materiais não
entregues, serviços não executados, saldo de valor contratado de obras e
inscrições em curso de capacitação, este Instituto está tomando as medidas
cabíveis junto aos Campi para o devido cancelamento.
O impacto na gestão financeira do IFMA no exercício 2015 decorrente do pagamento
de RP de exercícios anteriores foi na ordem de R$ 66.797.397,94 (sessenta e seis milhões,
setecentos e noventa e sete mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e quatro
centavos).
2.3 Execução Descentralizada com Transferência de Recursos

Visão gerencial dos instrumentos de transferência e dos montantes transferidos

Tabela 19 – Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos Montantes Transferidos
nos Últimos Três Exercícios
NOME:
UG/GESTÃO:
MODALIDADE
TERMO DE
COOPERAÇÃO
TOTAIS
Fonte: SIAFI 2015

UNIDADE CONCEDENTE OU CONTRATANTE
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO-IFMA
158128/26408
QUANTIDADE DE
MONTANTES REPASSADOS NO
INSTRUMENTOS
EXERCÍCIO (EM R$ 1,00)
CELEBRADOS
2015
2014
2013
2015
2014
2013
1

0

1

299.938,45

200.000,00

562.325,00

1

0

1

299.938,45

200.000,00

562.325,00
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Tabela 20 – Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela
UJ na Modalidade de Convênio, Termo de Cooperação e de Contratos de Repasse
Valores em R$ 1,00
UNIDADE CONCEDENTE
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA
UG/GESTÃO: 158128/26408
Instrumentos
Exercício da
(Quantidade e Montante Repassado)
Prestação das
Quantitativos e montante repassados
Contratos de
Termo de
Contas
Convênios
repasse
Cooperação
Quantidade
Contas
Exercício do
Prestadas
Montante Repassado
relatório de
Quantidade
1
Contas NÃO
gestão
Prestadas
Montante Repassado
732.325,00
Quantidade
Exercícios
Contas NÃO
anteriores
Prestadas
Montante Repassado
Fonte: SIAFI 2015

Tabela 21 – Perfil dos Atrasos na Análise das Contas Prestadas por Recebedores
de Recursos.
UNIDADE CONCEDENTE OU CONTRATANTE
Nome: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃOIFMA
UG/GESTÃO: 158128/26408
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da
Até 30 dias
De 31 a 60
De 61 a 90 De 91 a 120 Mais de 120
transferência
dias
dias
dias
dias
Convênios
Contratos de repasse
Termo de Cooperação

Análise Crítica
O Termo de Cooperação Nº SIAFI 673716, firmado entre o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e a Fundação Oswaldo Cruz, tem por objeto a
cooperação técnico-científica entre as partes, visando a desenvolver o Curso de Mestrado
Interinstitucional em Saúde Pública e Meio Ambiente. Tendo o objetivo de capacitar os
servidores do IFMA, o acordo de cooperação teve sua vigência expirada em 07/12/2015,
aguardando apresentação da prestação de contas.
O Termo de Cooperação nº SIAFI 684712, firmado em 2015, refere-se à determinação,
pela Secretaria de Educação Tecnológica (SETEC/MEC), para descentralização de crédito
orçamentário para o Instituto Federal de Goiás.
Não houve prestações de contas apresentadas em 2015, este acompanhamento é
realizado através de planilhas eletrônicas e sistema SIAFI, para cumprimento dos prazos tanto
de prestação de contas, como do cronograma de desembolso.

2.3.1 Informações sobre a Estrutura de Pessoal para Análise das Prestações de
Contas
A cada instrumento de descentralização firmado, este Instituto conta com a
Unidade de Auditoria Interna, Setor Financeiro, um Comitê de Avaliação Interno e
consultores ad hoc para análise técnica e financeira das prestações de conta.
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Prestação de contas de termos de cooperação técnica firmados entre o IFMA e
outras instituições, com o fim de desenvolver cursos de mestrado e/ou doutorado – a
prestação de contas é realizada pelo coordenador do programa de Pós-graduação oriundo
do termo de cooperação, e encaminhada a PROPLAD para análise financeira.
Além dos procedimentos elencados acima, com fim de análise das prestações de
contas das ações de fomento gerenciadas pela PRPGI, quando solicitado, é encaminhado
os processos de prestação de contas a Auditoria Interna.
Para os projetos contemplados com recursos do IFMA, via Edital de fomento, para
execução financeira da pesquisa – o julgamento técnico e a avaliação da prestação de
contas é realizada por uma comissão composta por membros do comitê científico,
instituído internamente através da Portaria Nº 4.913, de 21 de outubro de 2015, e
consultores ad hoc vinculados a instituições federais de ensino (UFMA e outras parcerias
de instituições federais de outros estados) que são chamados via convite.
De modo a promover o entendimento aos usuários dos procedimentos de prestação
de contas para os Editais consolidados, foi elaborado um Manual de Prestação de Contas,
onde se detalha todo procedimento a ser seguido pelo pesquisador contemplado com
recursos do IFMA nos editais de fomento.
2.3.2 Informações sobre a Realização das Receitas
Na Tabela 22 a seguir são demonstradas informações sobre a previsão e
arrecadação de receita própria. No âmbito do IFMA, as receitas são os recursos
financeiros arrecadados através de aluguéis, serviços educacionais e outros. Sendo que as
tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos, corresponderam a
aproximadamente 93% e 85% do total arrecadado nos exercícios de 2014 e 2015,
respectivamente.
Tabela 22 – Informações sobre Receitas Previstas e Realizadas
FON
TE

PREVISTA
NATUREZA DA RECEITA

250

13110000

Alugueis

250

13120000

Arrendamentos

250

13151000

250

13153000

250

14100000

250

14200000

250

14900000

250

16001300

Taxa de ocupação de
terrenos da União
Taxa de ocupação de
outros imóveis
Receita de produção
vegetal
Receita de produção
animal e derivados
Outras receitas
agropecuárias
Serviços administrativos

250

16001600

250

2014

REALIZADA

2015

2014

2015

8.300,00

22.560,00

20.876,53

19.221,10

175.063,00

59.774,00

55.985,30

130.039,59

0,00

5.279,00

210,00

1.686,60

5.664,00

5.279,00

2.851,80

1.686,60

23.765,00

15.774,00

9.496,13

7.833,05

130.138,00

81.318,00

56.288,69

38.193,20

3.063,00

0,00

5.290,00

350,00

7.129,00

11.440,00

11.464,00

18.810,93

Serviços educacionais

18.738,00

51.704,00

57.963,92

26.997,92

16001700

Serviços agropecuários

0,00

0,00

0,00

510,00

250

16002100

21.829,00

31.700,00

18.547,00

27.462,00

250

16005000

739.935,00

4.003.456,00

3.486.342,99

1.611.494,00

250

19180100

Serviços de hospedagem
e alimentação
Tarifas de inscrição em
concursos e processos
seletivos
Multas e juros de mora
de aluguéis

0,00

0,00

82,00

717,37
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250

19180200

250

19189900

250

19192700

250

19199900

250

19210600

250

73120000

250

76001600

Multas e juros de mora
de arrendamentos
Outras multas e juros de
mora
Multas e juros previstas
em contratos
Outras multas e juros de
mora
Indenização por danos
causados ao patrimônio
público
Arrendamentos-intraorçam.
Serviços educacionaisintra-orçam.
Total

0,00

0,00

23,70

717,37

0,00

0,00

0,00

46,13

11.833,00

1.154,00

0,00

116,53

0,00

0,00

1,62

120,39

0,00

0,00

0,00

121,24

3.700,00

6.634,00

0,00

121,24

0,00

6.634,00

40,00

121,24

1.149.157,00

4.302.706,00

3.725.463,68

1.886.366,50

Fonte: SIAFI 2014 e SIAFI2015

2.3.3 Informações sobre a Execução das Despesas
Tabela 23 – Despesas Totais por Modalidade de Contratação.
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:
INSTITUTO
FEDERAL DO MARANHÃO - IFMA
CÓDIGO UO: 26408
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

2014

2015

2014

56.772.145,24

54.964.305,79

49.268.490,62

47.463.925,69

Convite

-

-

-

-

b)

Tomada de Preços

-

75.942,38

-

75.942,38

c)

Concorrência

14.072.361,81

1.376.770,52

13.108.732,73

1.374.156,99

d)

Pregão

40.969.378,48

53.511.592,89

34.429.352,94

46.013.826,32

e)

Concurso

-

-

-

-

f)

Consulta

-

-

-

-

1.730.404,95

-

1.730.404,95

-

Contratações Diretas (h+i)

29.152.622,52

17.002.825,32

24.210.043,91

16.048.744,35

h) Dispensa

27.185.493,21

16.107.579,05

22.615.861,95

15.243.903,16

1.967.129,31

895.246,27

1.594.181,96

804.841,19

127.513,49

114.006,24

127.513,49

113.696,24

Suprimento de Fundos

127.513,49

114.006,24

127.513,49

113.696,24

Pagamento de Pessoal (k+l)

269.359.436,84

218.358.861,71

k)

266.446.069,30

215.896.026,53 266.446.069,30 215.896.026,53

i)

Inexigibilidade

3. Regime de Execução
Especial
j)
4.

2015

Despesa paga

a)

g) Regime Dif. de
Contratações Públicas
2.

Despesa liquidada

UGO: 158128

l)

Pagamento em Folha
Diárias

5.

Outros

6.

Total (1+2+3+4+5)

269.338.444,88 218.316.731,51

2.913.367,54

2.462.835,18

2.892.375,58

2.420.704,98

33.467.066,02

29.305.870,98

32.660.179,80

28.277.403,24

388.878.784,11

319.745.870,04

375.604.672,70 310.220.501,03
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Tabela 24 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
Unidade Orçamentária: Instituto Federal do Maranhão – IFMA

Código UO: 26408

UGO: 158128

DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER.
E REFOR.MILITAR
Demais elementos do grupo

Empenhada
2015

Liquidada
2014

2015

2014

2014

2015

2014

187.601.189,75 149.431.224,12 187.601.189,75 149.431.224,12

0,00

0,00

187.601.189,75

149.431.224,12

37.626.096,02

30.385.090,14

37.626.096,02

30.215.527,87

0,00

169.562,27

37.626.096,02

30.215.527,87

22.246.198,41

20.050.062,06

22.246.198,41

20.050.062,06

0,00

0,00

22.246.198,41

20.050.062,06

18.519.568,07

15.984.354,70

18.519.568,07

15.984.354,70

0,00

0,00

18.519.568,07

15.984.354,70

Sem movimento
2015
42.843.715,02

2014
36.320.425,35

2015
38.886.406,45

2014
31.924.134,99

2015
3.957.308,57

2014
4.396.290,36

2015
33.992.058,87

2014
29.160.081,19

27.024.440,69

31.494.195,50

17.976.352,60

20.724.942,08

9.048.088,09

10.769.253,42

15.731.215,66

18.032.004,10

13.764.147,57

10.203.405,87

12.219.896,55

8.852.826,21

1.544.251,02

1.350.579,66

11.834.439,55

8.472.926,76

44.190.031,99

30.705.810,89

35.072.918,19

25.888.910,36
DESPESAS DE CAPITAL

9.117.113,80

4.816.900,53

33.345.671,68

24.603.622,69

Grupos de Despesa
4. Investimentos

Valores Pagos

2015

2. Juros e Encargos da Dívida
3. Outras Despesas Correntes
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS – PJ
AUXILIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
Demais elementos do grupo

RP não processados

Empenhada

Liquidada

RP não Processados

Valores Pagos

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

OBRAS E INSTALACOES

19.909.693,39

10.802.872,06

15.164.046,21

2.015.996,50

4.745.647,18

8.786.875,56

14.325.879,83

2.011.627,92

AQUISICAO DE IMOVEIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

7.000.000,00

0,00

5.598.572,47

34.641.569,26

1.849.339,29

13.773.710,24

3.749.233,18

20.867.859,02

529.086,74

11.691.628,71

54.897,00

1.850.263,13

5.798,00

1.180.940,00

5.798,00

352.583,13

6. Amortização da Dívida

49.099,00
669.323,13
Sem movimento
Sem movimento

Fonte: Tesouro Gerencial 2015
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Análise Crítica
Dentre os aspectos mais relevantes da execução das despesas, conforme demonstrada nas
Tabelas 23 e 24, pode-se observar que o IFMA empregou esforços em executar o seu orçamento por
meio de licitação. Em 2015, o valor de despesas liquidadas, que se subordinam aos normativos da Lei
Nº 8.666/93, equivaleu a 66,07% em contratações licitadas, contra 33,93% de contratações diretas.
Ressalta-se, inclusive, que as despesas realizadas se concentram em aquisições e/ou contratações
efetivadas pela modalidade Pregão, evidenciando que Instituto primou pela ampla concorrência dos
objetos licitados, contribuindo para a transparência dos atos de gestão do Órgão.
Quanto às Contratações Diretas, o valor das dispensas aumentou consideravelmente devido a:
- Despesas com aquisição de prédio para funcionamento da Reitoria, empenhado o valor de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), 36,78% das despesas liquidadas;
- R$ 5.449.080,84 refere-se somente a fornecimento de energia elétrica, 20,04% das despesas
liquidadas;
- Rescisão do contrato de prestação de serviços de limpeza e apoio administrativo, resultando
na contratação de nova empresa por dispensa de licitação com fundamento no inciso XI do art. 24 da
Lei Nº 8.666/93, total R$ 8.653.451,17, equivale a 31,83%.
As três despesas listadas acima, representam um montante de R$ 24.102.532,01 e um
percentual de 88,66%.
Quanto ao Regime de Execução Especial, no que tange ao Suprimento de Fundos, observa-se
um aumento no valor concedido, justifica-se o fato de que 6 (seis) Campi passaram a utilizar este
regime especial em 2015.
Registra-se ainda um acréscimo nos gastos com diárias no percentual de 18,29%, quando
comparado ao exercício de 2014.
Verifica-se elevação nos gastos com pessoal em 23,36% motivadas pela política de expansão
da Rede Federal de educação, que além da criação dos Institutos Federais, investiu na reestruturação
das unidades já existentes e na implantação de novas unidades visando à ampliação na oferta de vagas,
o que demandou contratação de pessoal e acréscimo nos recursos para manutenção e custeio. Neste
sentido, no IFMA, a análise dos elementos de despesa com maior montante empenhado, tanto com
pessoal quanto correntes e investimento, reflete a ampliação das nossas unidades, resultando no
acréscimo contratação de mão-de-obra especializada e de serviços destinados à manutenção, tais
como limpeza, vigilância, e também reestruturação físicas de unidade administrativas e de ensino,
entre outras.
Os quadros retratam que as Despesas de Pessoal foram pagas no exercício, já para Outras
Despesas Correntes, a maior representatividade foi para Locação de Mão-de-Obra (339037), restando
valores referentes a mensalidades e repactuações, inscritos em Restos a Pagar. Observa-se uma
redução dos valores inscritos em restos a pagar não processado nos principais elementos de despesa.
No que diz respeito às despesas com Capital, a maior representatividade foi para obras e
instalações (449051), onde houve um relevante acréscimo no valor empenhado, que equivaleu a
84,3% em relação ao exercício anterior. Tal fato é perfeitamente compreensível, considerando a
política de expansão da oferta da educação profissional e tecnológica e a necessidade de construir e
modernizar as unidades deste Instituto.
Eventos negativos sobre a execução financeira e orçamentária:
O maior problema encontrado na execução do ano de 2015 foi a falta de tempestividade no
recebimento dos créditos. Houve também falta de tempestividade no recebimento de financeiro,
favorecendo a inscrição de um valor significativo de restos a pagar.
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2.3.4 Suprimento de Fundos, Contas Bancárias Tipo B e Cartões e Pagamento do Governo
Federal
Tabela 25 – Concessão de Suprimento de Fundos
Meio de Concessão
Exercício
Financeiro

2015

2014

Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Conta Tipo B

Cartão de
Pagamento do
Governo Federal
Valor
Total

Valor do
maior
limite
individual
concedido

Código

Nome ou Sigla

Qtde

Valor
Total

Qtde

158128

IFMA - REITORIA

0

0,00

5

15.390,00

7.620,00

154854

IFMA/C. GRAJAÚ

0

0,00

1

6.400,00

6.000,00

154859

IFMA /C. S.J. DE
RIBAMAR

0

0,00

3

3.000,00

1.000,00

158276

IFMA /C. S. L.MACARANÃ

0

0,00

9

39.500,00

6.000,00

158283

IFMA /C. BURITICUPU

0

0,00

4

32.000,00

8.000,00

158284

IFMA /C. BARRA DO
CORDA

0

0,00

1

4.300,00

4.300,00

158286

IFMA /C. MONTE
CASTELO

0

0,00

1

1.800,00

1.800,00

158291

IFMA /C. S.JOAO DOS
PATOS

0

0,00

1

4.600,00

4.600,00

158293

IFMA /C. CODÓ

0

0,00

33

19.245,35

800,00

158294

IFMA /C. IMPERATRIZ

0

0,00

5

40.000,00

8.000,00

158295

IFMA /C.
AÇAILÂNDIA

0

0,00

2

13.500,00

7.000,00

158296

IFMA /C.
S.R.MANGABEIRAS

0

0,00

1

3.840,00

3.840,00

158297

IFMA /C. BACABAL

0

0,00

1

4.120,00

4.120,00

158455

IFMA /C. COELHO
NETO

0

0,00

1

3.840,00

3.840,00

158128

IFMA/REITORIA

0

0,00

4

18.320,00

6.300,00

158276

IFMA/MARACANÃ

0

0,00

10

30.300,00

5.000,00

158283

IFMA/BURITICUPU

0

0,00

2

14.500,00

8.000,00

158288

IFMA/CENTRO
HISTÓRICO

0

0,00

3

6.000,00

2.000,00

158291

IFMA/S. J. PATOS

0

0,00

4

18.300,00

5.000,00

158292

IFMA/ALCÂNTARA

0

0,00

1

7.080,00

7.080,00

158293

IFMA/CODÓ

0

0,00

21

17.108,96

3.200,00

158294

IFMA/IMPERATRIZ

0

0,00

6

48.000,00

8.000,00

158295

IFMA/AÇAILÂNDIA

0

0,00

2

8.000,00

4.000,00

158296

IFMA/S. R. DAS
MANGA

0

0,00

1

4.000,00

4.000,00

158457

IFMA/TIMON

0

0,00

2

1.260,00

800,00

Fonte: Tesouro Gerencial 2015
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Tabela 26 – Utilização de Suprimento de Fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Cartão de Pagamento do Governo Federal

Conta Tipo B

Saque

Exercício
Código

Nome ou Sigla

Qtde

Valor
Total

Qtde

Fatura

Valor dos
Saques (a)

Valor das
Faturas (b)

Total
(a+b)

158128

IFMA/ REITORIA

0

0,00

7

1.629,98

6.631,51

8.261,49

154854

IFMA/ GRAJAU

0

0,00

0

0,00

6.662,48

6.662,48

154859

IFMA/ S.J. DE RIBAMAR

0

0,00

0

0,00

1.849,60

1.849,60

158276

IFMA/ S. L.-MACARANÃ

0

0,00

0

0,00

28.771,54

28.771,54

158283

IFMA/ BURITICUPU

0

0,00

0

0,00

17.356,48

17.356,48

158284

IFMA/ BARRA DO CORDA

0

0,00

0

0,00

2.476,00

2.476,00

158286

IFMA/ MONTE CASTELO

0

0,00

0

0,00

779,41

779,41

158291

IFMA/ S.JOAO DOS PATOS

0

0,00

1

361,66

3.107,10

3.468,76

158293

IFMA/ C. CODÓ

0

0,00

3

1.088,00

13.763,46

14.851,46

158294

IFMA/ IMPERATRIZ

0

0,00

0

0,00

26.500,94

26.500,94

158295

IFMA/ AÇAILÂNDIA

0

0,00

0

0,00

10.551,94

10.551,94

158296

IFMA/ S.R.MANGABEIRAS

0

0,00

0

0,00

1.801,10

1.801,10

158297

IFMA/ BACABAL

0

0,00

0

0,00

3.292,26

3.292,26

158455

IFMA/ COELHO NETO

0

0,00

0

0,00

1.933,87

1.933,87

158128

IFMA/ REITORIA

0

0,00

9

2.115,00

7.301,00

9.416,00

158276

IFMA/ MARACANÃ

0

0,00

0

-

25.007,99

25.007,99

158283

IFMA/ BURITICUPU

0

0,00

0

-

14.100,00

14.100,00

158288

IFMA/CENTRO
HISTÓRICO

0

0,00

1

240,00

2.314,97

2.554,97

158291

IFMA/ S. J. PATOS

0

0,00

3

1.020,00

12.826,50

13.846,50

158292

IFMA/ ALCÂNTARA

0

0,00

2

690,00

6.390,00

7.080,00

158293

IFMA/ CODÓ

0

0,00

6

2.934,00

10.882,99

13.816,99

158294

IFMA/ IMPERATRIZ

0

0,00

1

127,69

20.695,42

20.823,11

158295

IFMA/ AÇAILÂNDIA

0

0,00

0

-

5.307,41

5.307,41

158296

IFMA/ S. R. DAS MANGA

0

0,00

0

-

2.361,02

2.361,02

158457

IFMA/ TIMON

0

0,00

0

-

833,71

833,71

2015

2014

Fonte: Tesouro Gerencial 2015
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Tabela 27 – Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos no Exercício de Referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

158128

IFMA – REITORIA

154854

IFMA/GRAJAÚ

154859

IFMA /S.J. DE RIBAMAR

158276

IFMA /S. L.-MARACANÃ

Classificação do Objeto Gasto
Subitem da
Elemento de Despesa
Despesa
07
09
15
16
339030
17
22
24
26
42
339033
01
12
339036
25
17
339039
74
339047
18
07
16
17
21
22
339030
24
26
28
39
41
16
339039
19
63
16
24
339030
25
39
06
07
09
11
14
15
16
17
18
19
339030
21
22
24
25
26
28
36
41
42
44
96
05

Total
448,23
331,49
1.080,58
1.700,90
1.268,02
157,75
281,33
1.165,12
453,77
440,00
200,00
59,52
800,00
145,00
111,42
400,80
136,80
26,90
438,88
236,15
27,88
279,20
21,76
1.805,91
360,00
590,00
1.730,00
608,20
449,60
550,00
260,00
590,00
720,00
1.369,47
1.853,42
720,00
938,54
496,87
1.807,49
996,11
301,72
1.148,72
1.849,94
1.652,40
799,90
1.075,58
360,00
1.445,68
947,69
258,53
19,99
800,00
1.053,58
790,00
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339039

339030

158283

IFMA /BURITICUPU

339039

158284

IFMA /BARRA DO CORDA

158286

IFMA /MONTE CASTELO

158291

IFMA /S.JOÃO DOS PATOS

339030
339039
339030

339030

339036
339039
339147

158293

IFMA /C. CODÓ

339030

339036

16
17
20
50
51
59
63
78
96
04
07
09
11
14
15
16
17
22
23
24
25
26
28
36
39
42
59
96
17
19
41
63
93
95
96
39
99
16
09
07
16
21
24
26
44
18
17
18
07
09
16
17
22
24
25
26
39
21

450,00
1.041,00
1.150,00
524,00
276,00
368,00
1.130,00
800,00
121,24
55,00
248,50
1.189,99
125,00
1.013,95
800,00
1.119,15
345,00
274,03
924,80
2.130,20
459,60
1.449,29
80,00
51,20
1.838,00
650,00
800,00
0,00
445,00
100,00
410,00
800,00
910,00
1.120,00
17,77
43,50
1.772,50
660,00
779,41
571,65
775,40
1,25
198,50
795,30
285,00
416,00
480,00
83,20
793,86
1.577,81
944,00
2.196,50
792,26
2.437,44
2.314,41
1.810,18
595,00
350,00
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339039

339030

158294

IFMA /IMPERATRIZ

339039

158295

IFMA /AÇAILÂNDIA

339030

17

01
03
07
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
35
36
39
41
42
44
50
16
19
20
46
59
63
65
70
83
95
04
09
10
15
16
17
19
22
24
25
26
28
29
35
36

1.246,00
706,96
45,00
224,68
1.490,11
827,07
893,76
883,22
2.156,61
1.032,75
149,00
86,37
308,90
283,09
1.863,00
1.928,72
3.483,93
184,22
216,00
9,98
57,00
1.113,57
957,00
15,00
658,70
15,00
239,00
100,00
574,00
450,00
221,36
180,00
3.627,20
1.577,00
225,00
156,00
120,00
198,00
487,19
237,55
947,11
920,75
65,00
66,86
2,49
2.457,28
750,00
646,12
107,90
743,08
20,00
562,58
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19
20
59
63
06
16
19
22
24
39
96
17
07
09
11
16
25
35
16
22
24
26
42

339039

158296

IFMA /C. S.R.MANGABEIRAS

339030

339039

158297

IFMA /BACABAL

158455

IFMA /COELHO NETO

339030

339030

900,00
391,50
186,92
40,00
168,01
440,65
240,00
10,00
84,00
241,85
396,59
220,00
493,86
800,00
800,00
282,50
120,00
795,90
372,87
56,00
710,00
617,90
177,10

Fonte: Tesouro Gerencial 2015

Análise Crítica
Nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 não houve concessão e utilização no âmbito do Instituto
Federal de Ciências e Tecnologia do Maranhão (IFMA) de suprimento de fundos na modalidade da
conta “tipo B”. O Instituto somente realizou despesas com suprimento de fundos por meio do Cartão
de Pagamento do Governo Federal (CPGF) e os pontos que merecem destaques são mostrados na
Tabela 28 a seguir:
Tabela 28 – Consolidação dos Gastos com Suprimento de Fundos
ANO CAMPI CONCESSÕES

VALOR
CONCEDIDO

MÉDIA
MÉDIA POR
POR
CONCESSÃO
CAMPUS
18.565,65
3.306,21

2012

13

73

241.353,39

2013

13

71

244.521,65

18.809,36

3.443,97

2014

11

56

172.868,96

15.715,36

3.086,95

2015
14
68
191.535,35
Fonte: SIAFI 2012, 2013, 2014 e 2015

9.182,67

2.816,70

Observa-se em 2015 um aumento no número de campi que concederam e utilizaram o
CPGF para aquisições de pequeno valor ou para despesas urgentes e na quantidade de propostas de
concessões e no valor total concedido, porém percebe-se que a média por campi diminuiu em relação
a 2014, diminuição também observada na média por concessão.
A Reitoria tem enfatizado aos campi que utilizem suprimentos de fundos em situações de
exceção, devendo adotar como regra a realização de licitações para adquirir os materiais de consumo
e serviços que necessitam para suas atividades, evitando dessa forma o aumento sem parâmetro a
concessão de suprimento fundos e a utilização do CPGF.
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Análises críticas da Tabela Utilização de Suprimento de Fundos
Tabela 29 – Valores de Saque e Fatura Consolidados com Suprimento de Fundos

2012

59

14.888,28

MÉDIA
POR
SAQUE
252,34

2013

59

13.241,88

2014

22

7.126,69

ANO SAQUES

VALOR
SACADO

2015
11
3.079,64
Fonte: SIAFI 2012, 2013, 2014 e 2015

VALOR
FATURA

% SAQUE

133.401,03

10,04%

224,44

142.583,16

8,50%

323,94

108.021,21

6,19%

279,97

125.477,69

2,39%

Observa-se na Tabela 29 acima, que ano a ano houve uma diminuição no número de saques,
bem como no valor sacado, a redução de valores sacados foi de 56,78% em relação a 2014.
Lembramos que alguns campi ainda enfrentam dificuldades, pois a rede comercial de pequenos
municípios do Estado do Maranhão não trabalha com a sistemática de cartões. O percentual de saque
em relação ao total utilizado com Suprimento de Fundos ficou dentro do legalmente autorizado.
2.4 Principais Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
A política de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFMA, por meio de estímulos de natureza
técnica, estrutural e financeira, vem consolidando-se enquanto cultura institucional, além de
incrementar a produção científica no Instituto, em termos quantitativo e qualitativo.
Desse modo, tal política se orienta pelo princípio da ética na pesquisa e nas relações entre os
pesquisadores, orientandos, membros da comunidade acadêmica e da sociedade, assim como pela
valorização e reconhecimento dos profissionais e de sua produtividade de caráter individual e
coletivo, dando-se primazia às soluções técnicas e tecnológicas que gerem benefícios efetivos à
sociedade.
Para proporcionar o desenvolvimento das habilidades de investigação científica e formação de
cientistas em todos os níveis do ensino, o Instituto vem aumentando a oferta de bolsas em seus
programas de iniciação científica, para alunos tanto do ensino técnico de nível médio quanto do
ensino superior.
Outras ações foram realizadas a fim de consolidar e aumentar a produção científica no IFMA,
tais como o lançamento de três programas específicos de fomento, contratação de cursos para
elaboração de artigos científicos e medidas para aumento dos grupos de pesquisa.
No ano de 2015 o IFMA, por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
(PRPGI) lançou 3 (três) editais exclusivos para seleção de projetos de pesquisa e desenvolvimento, a
fim de inserir seus alunos no desenvolvimento destes projetos. Foram ofertadas 523 bolsas para
alunos dos cursos técnicos, 321 para alunos dos cursos superiores ofertados pelo IFMA e 130 bolsas
direcionadas para o desenvolvimento de projetos de inovação em consonância com os objetivos de
criação dos IF, totalizando 974 bolsas de iniciação científica e tecnológica disponibilizadas para os
alunos do IFMA.
Como ação para fomentar os projetos de pesquisa aprovados, a PRPGI lançou o Edital Nº
89/2015 no âmbito do Programa de Incentivo a Projetos de Pesquisa Científica e Tecnológica com o
objetivo de selecionar projetos de pesquisa desenvolvimento e aprovados nos Editais PIBIC
SUPERIOR e PIBIC ENSINO MÉDIO da vigência 2015/2016, descritos na Tabela 25.
Nesse Edital foi disponibilizado o recurso no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que foi
destinado, exclusivamente, para aquisição de material de consumo e contratação de serviços de
pessoas jurídicas para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa.
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Foram aprovados 49 projetos, sendo 27 projetos oriundos do PIBIC SUPERIOR e 22 do PIBIC
ENSINO MÉDIO, totalizando o valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), conforme Tabelas
30 e 31.:
Tabela 30 – PIBIC Ensino Superior
PIBIC ENSINO SUPERIOR
ORIENTADOR

GRANDE
ÁREA/SUBÁREA
DO PROJETO

Eville Karina Maciel
Delgado Ribeiro
Novaes

Ecologia Aplicada

Eville Karina Maciel
Delgado Ribeiro
Novaes

Ecologia Aplicada

Luiz Antonio Silva
Figueiredo Filho

PROJETO

CAMPUS

AUXÍLIO

Sobrevivência de mudas de espécies
nativas utilizadas em reflorestamento
Barreirinhas
no parque nacional dos lençóis
maranhenses

R$ 2.000,00

Fenologia de espécies vegetais
ocorrentes em área de cerrado no
nordeste do Maranhão
Aspectos higiênico-sanitários dos
estabelecimentos comercializadores
Microbiologia/Microb
de peixe (boxes) do mercado
iologia de alimentos
municipal José Emídio em
Timon/MA

Odaleia Alves da
Costa

Educação

Aldivan Rodrigues
Alves

Ciências Agrárias Produção Animal

Rodrigo Maciel
Calvet

Ciências Agrárias Doenças Parasitárias
de Animais

Rodrigo Maciel
Calvet

Ciências Agrárias Microbiologia dos
Alimentos

Maria Verônica Meira
Produção animal
de Andrade
Maria Verônica Meira
Produção animal
de Andrade

Odaleia Alves da
Costa

Educação

Diogo Herison Silva
Sardinha

Ciências AgráriasFitotecnia

Waldirene Pereira
Araujo

Educação

Acompanhamento de egressos do
Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão –
IFMA campus timon: possibilidade
de articulação entre escola-empresa
Levantamento dos níveis nutricionais
de solos e uso potencial para
produção de forragens no município
de Caxias-MA
Ocorrência de ectoparasitos
crustáceos de brânquias de peixes de
criatórios da região leste maranhense
Enumeração de Coliformes a 35º C e
Escherichia coli de gelo utilizado na
conservação de pescados na cidade
de Caxias, MA.
Caracterização fisico-química de mel
de abelha nativa produzido no
cerrado maranhense
Desmanthus virgathus: perfil
fitoquímico e atividade antihelmintica sobre Haemonchus
contortus de caprinos
Recursos didáticos no ensino de
biologia: um estudo de caso na escola
estadual Aluízio de Azevedo na
cidade de Timon-MA
Influência da adubação fosfatada no
desenvolvimento de Panicum
maximum em solos de texturas
arenosa
Uso de software como recurso de
ensino para alunos cegos e\ou com
baixa visão no Instituto Federal do
Maranhão, Campus Caxias

Barreirinhas

R$ 2.000,00

Timon

R$ 2.000,00

Timon

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 2.000,00

Timon

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 1.500,00

Caxias

R$ 1.500,00
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Fabio Henrique Silva
Sales

Engenharias/
Construção Civil

Antonio Ernandes
Macedo Paiva

Engenharia de
Materiais/Processos

Jose Hilton Gomes
Rangel

Ciências exatas e da
terra/ Química

Karla Donato Fook

Ciência da
Computação/Geoinfor
mação

Karla Donato Fook

Ciência aa
Computação/Geoinfor
mação

Andre Luis Silva dos
Santos

Ciências
Exatas/Geoprocessam
ento

Andre Luis Silva dos
Santos

Ciências
Exatas/Geoprocessam
ento

Henio Henrique
Aragão Rêgo

Física Estatística e
Epidemiologia

Mariano Oscar Aníbal
Agronomia
Ibañez Rojas

Tereza Cristina Silva

Saúde - Biologia
Geral

Henio Henrique
Aragão Rêgo

Física Estatística e
Epidemiologia

Mariano Oscar Aníbal
Agronomia
Ibañez Rojas

Tereza Cristina Silva

Saúde - Biologia
Geral

Estudo do conceito BIM (building
information modeling), modelagem
da informação da construção, como
proposta de inclusão no curso de
engenharia civil do IFMA – campus
Monte Castelo
Utilização de fibras de buriti e isopor
em argamassa térmica para
revestimentos
Sintese de catalisadores cerâmicos a
base de ZrO2 dopados com Ca, Cu e
La para testes catalíticos na produção
de biodiesel
Estudo do OpenModeller e adaptação
do framework WBCMS (Web
Biodiversity Collaborative Modelling
Services) à versão atual
Aplicação do método para
reutilização de objetivos na
engenharia de requisitos a estudos de
caso de diferentes domínios de
aplicações
Análise multitemporal da evolução
de áreas de manguezais na ilha do
Maranhão com dados de
Sensoriamento Remoto
Biblioteca espectral de áreas de
manguezais da ilha do Maranhão
utilizando dados de sensoriamento
remoto e espectroradiômetro
Análise de padrões de mobilidade e
simulação de propagação da
epidemia de ebola em Serra Leoa,
oeste da África
Análise comparativa do cultivo da
abobrinha italiana (Cucurbita pepo L.
var. Caserta BR) em função do
espaçamento e dois diferentes tipos
de substratos orgânicos: cama de
frango e paul da palmeira babaçu
(Attalea speciosa Mart.)
Tuberculose: análise segundo a
raça/cor no estado do Maranhâo
Tratamento e análise de parâmetros
críticos para simulação de
propagação da epidemia de Ebola em
Serra Leoa, Oeste da África
Avaliação das características
produtivas da cultura de Batata-doce
(Ipomoea batatas) Beauregard, em
função de diferentes tipos de
substratos orgânicos e em
espaçamentos distintos, na região dos
Cocais
Perfil epidemiológico dos casos de
coinfecção tuberculose/HIV no
Estado do Maranhão, no período de
2001 a 2012

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Codó

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00
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Ciências Agrárias Ocilene Maria Correia
Tecnologia de
Ferreira Macena
alimentos
Ciências Agrárias Ocilene Maria Correia
Tecnologia de
Ferreira Macena
alimentos
TOTAL

Avaliação da estabilidade da silagem
biológica de resíduos de tilápia do
Maracanã
nilo (Oreochromis niloticus)
Caracterização do processamento de
sardinagem produzida a partir de
Maracanã
tilápia (Oreochromis niloticus)

R$ 1.500,00

R$ 1.500,00
R$ 52.000,00

Tabela 31 – PIBIC Ensino Médio
PIBIC ENSINO MÉDIO
ORIENTADOR
Eville Karina Maciel
Delgado Ribeiro
Novaes

GRANDE
ÁREA/SUBÁREA
DO PROJETO
Ecologia Aplicada

Eville Karina Maciel
Delgado Ribeiro
Novaes

Ecologia Aplicada

Terezinha de Jesus
Campos de Lima

Ciências Sociais
Aplicadas/Turismo

Paulo Batalha
Gonçalves

Ciências Exatas e da
Terra/ Físico-química
orgânica

Paulo Batalha
Gonçalves

Ciências Exatas e da
Terra/ Físico-química
orgânica

Glenda Lima de
Barros

Ciências
Agrárias/Medicina
Veterinária

Glenda Lima de
Barros

Ciências
Agrárias/Medicina
Veterinária

Raíssa Almeida
Gomes

Ciências
Agrárias/Ciência e
tecnologia de
alimentos

Rodrigo Maciel
Calvet

Ciências Agrárias Microbiologias dos
alimentos

Maria Verônica Meira
Produção vegetal
de Andrade
Doralice Limeira da
Silva

Saúde

PROJETO
Plantas medicinais de Barreirinhas,
Maranhão: um estudo etnobotânico
Análise microbiológica da água
subterrânea utilizada no
abastecimento de habitações no
município de Barreirinhas, Maranhão
Eventos e tecnologia:
desenvolvimento e aplicação de
ferramenta computacional para
gestão/gerenciamento e controle de
eventos do Eixo Turismo,
Hospitalidade e Lazer - Campus São
Luís Centro Histórico
Reaproveitamento do óleo residual
de frituras para fabricação de sabão:
uma questão ambiental
Análise física, química e biológica da
água consumida no campus São Luís
Centro Histórico
Frequência e fatores de risco
associados à mastite bovina em
rebanhos leiteiros de São Raimundo
das Mangabeiras - MA
Perfil dos produtores e avaliação do
nível tecnológico da pecuária leiteira
no município de São Raimundo das
Mangabeiras – MA
Avaliação do índice de
conformidades das propriedades
leiteiras do município de São
Raimundo das Mangabeiras -MA
frente à IN nº 62/2011(MAPA)
Bactérias Heterotróficas Aeróbias
Mesófilas e Psicotróficas em gelo
utilizado na conservação de pescados
na cidade de Caxias, MA.
Conservação de genótipos silvestres
de Maniçobas (manihot sp) do
cerrado maranhense
Avaliação do estado vacinal dos
adolescentes estudantes internos e
externos do IFMA - Caxias.

CAMPUS

AUXÍLIO

Barreirinhas

R$ 2.000,00

Barreirinhas

R$ 2.000,00

Centro
Histórico

R$ 2.000,00

Centro
Histórico

R$ 2.000,00

Centro
Histórico

R$ 2.000,00

São
Raimundo
R$ 1.500,00
das
Mangabeiras
São
Raimundo
R$ 1.500,00
das
Mangabeiras
São
Raimundo
R$ 1.000,00
das
Mangabeiras

Caxias

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 2.000,00

Caxias

R$ 1.000,00
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Rodrigo Maciel
Calvet

Ciências Agrárias -

Fabio Henrique Silva
Sales

Engenharias/
Construção Civil

Antonio Ernandes
Macedo Paiva

Engenharia de
Materiais/Processos

Mariano Oscar Aníbal
Agronomia
Ibañez Rojas

Mariano Oscar Aníbal
Agronomia
Ibañez Rojas

Avaliação do perfil sanitário das
propriedades leiteiras do município
de Caxias, MA
Termodinâmica: experimentos que
ocorrem na cozinha para diferenciar
calor e temperatura.
Efeito da granulometria do pó de
vidro utilizado em substituição
parcial ao cimento no concreto
Quimgame: desenvolvimento de jogo
digital para o ensino da temática de
educação ambiental nas 1ª series do
ensino médio no IFMA – Campus
Codó.

Caxias

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Codó

R$ 2.000,00

Química divertida: construção de
jogo digital para o ensino da temática
de substâncias químicas na disciplina Codó
quimica nas 1ª series do ensino
médio no IFMA – Campus Codó.

R$ 2.000,00

Ciências
Ivana Marcia Oliveira
Modelagem tridimensional de obras
Exatas/Processamento
Maia
de arte: uma ação inclusiva
Gráfico
Ciências Sociais
Desenvolvimento de dicionário
Ivana Marcia Oliveira Aplicadas/Desenho
visual de termos técnicos aplicados
Maia
Industrial/Programaçã
ao design com animação gráfica 2D
o Visual
Registro visual e digitalização dos
Camila Andrade dos
Ciências Sociais
padrões gráficos encontrados no
Santos
Aplicadas/ Design
Centro Histórico de São Luís.
Tateando Azulejos: Um passeio pela
Camila Andrade dos
Ciências Sociais
história da azulejaria do Centro
Santos
Aplicadas/ Design
Histórico de São Luís através do
braille
Macroalgas de duas praias da ilha de
Khey Albert de
Biologia/ Botânica
São Luís-Maranhao em dois
Azevedo Fontes
períodos: estiagem e chuvoso
Química, Física,
Físico-Química e
Analise centesimal de duas
Georgiana Eurides de
Bioquímica dos Alim. variedades de milho cultivadas em
Carvalho Marques
e das Mat.-Primas
um sistema de aléia no tropico ùmido
Alimentares
TOTAL

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 1.500,00

Monte
Castelo

R$ 1.500,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

Monte
Castelo

R$ 2.000,00

R$ 40.000,00

2.4.1 Informações sobre as atividades relacionadas à Pesquisa e Desenvolvimento
a) Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
– PIBITI CNPq/IFMA
Com o objetivo de estimular estudantes do Ensino Superior em conhecimentos e práticas para
desenvolvimento tecnológico e processos de inovação, foi concedido, através do edital PRPGI PIBITI
vigência 2015/2016, o total de 130 (cento e trinta) bolsas de Iniciação Científica, pelo período de 12
(doze) meses, no valor individual mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), perfazendo o valor total
de R$ 624.000,00 (seiscentos e vinte e quatro mil reais), sendo R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil
reais) oriundos da dotação orçamentária do CNPq e R$ 576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil
reais) oriundos da dotação orçamentária da PRPGI/IFMA.
Foi concedido ainda no mesmo edital, aos 50 (cinquenta) primeiros projetos classificados, uma
bolsa de apoio financeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a ser paga em parcela única,
137

liberada mediante assinatura de termo de compromisso, totalizando R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil reais) oriundos da dotação orçamentária da PRPGI/IFMA, que somados aos R$
576.000,00 (quinhentos e setenta e seis mil reais) supracitados totalizam o montante de R$ 826.000,00
(oitocentos e vinte e seis mil reais).
Contudo, das 50 bolsas disponibilizadas, apenas 48 projetos foram aprovados, oriundos dos
respectivos campi, de acordo com a Tabela 32.
Tabela 32 – Número de Projetos Aprovados
CAMPUS
Bacabal
Caxias
Codó
Monte Castelo
Timon
Zé Doca

Nº DE PROJETOS
01
04
01
39
01
02

Conforme Tabela 33 abaixo observamos que 26 docentes foram responsáveis pelo recebimento
das 48 bolsas de apoio financeiro, perfazendo um total de R$ 240.000,00.
Tabela 33 – Relação de Projetos e Docentes que Receberam Bolsas
PROJETO

CAMPUS

ORIENTADOR

VALOR
RECEBIDO
(R$)

Produção e análise experimental de aditivo de caryocar
brasiliense do cerrado maranhense para concreto de ultraalto desempenho

Monte
Castelo

Fábio Henrique Silva
Sales

5.000,00

Produção de sistema de biodiesel de babaçu com
tratamento nanomolecular por magneto de terra-rara

Monte
Castelo

Fábio Henrique Silva
Sales

5.000,00

Estudo da patologia em estrutura de concreto produzido
com etapa fluida tratada magneticamente

Monte
Castelo

Fábio Henrique Silva
Sales

5.000,00

Tecnologia de tratamento químico e reorganização
nanomolecular por magneto de terra-rara das águas
residuais domésticas

Monte
Castelo

Fábio Henrique Silva
Sales

5.000,00

Análise dos efeitos ocasionados pela adição de alumina
Monte
(Al2O3), óxido de zinco (zno) e óxido de lantânio (La2O3)
Castelo
nas propriedades mecânicas da cerâmica de argila

Fábio Henrique Silva
Sales

5.000,00

Projeto e construção de protótipo de prensa isostática de
laboratório para pesquisa em materiais

José Manuel Rivas
Mercury

5.000,00

Desenvolvimento de kits didáticos microcontrolados para o Monte
aprendizado de eletrônica digital
Castelo

Washington Luis
Santos Silva

5.000,00

Desenvolvimento de sistema eletrônico para detecção de
incêndios baseado em FPGA com interface GSM

Monte
Castelo

Washington Luis
Santos Silva

5.000,00

Sistema de detecção de desequilíbrio de idosos utilizando a Monte
plataforma FPGA Cyclone IV com comunicação via GSM Castelo

Washington Luis
Santos Silva

5.000,00

Desenvolvimento de um veículo aéreo não tripulado com
sistema de navegação microcontrolado

Monte
Castelo

Washington Luis
Santos Silva

5.000,00

Desenvolvimento de um dispositivo eletrônico embarcado
para análise de óleos vegetais e do seu potencial para
aplicação como isolantes elétricos

Monte
Castelo

Jomar Sales
Vasconcelos

5.000,00

Monte
Castelo
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Desenvolvimento de um dispositivo sensorial olfativo
aplicado à determinação de contaminantes no leite

Monte
Castelo

Jomar Sales
Vasconcelos

5.000,00

Construção de uma bancada de fluxo para estudo do
escoamento de gases do sistema de exaustão e admissão

Monte
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Desenvolvimento de um protótipo de cadeira de rodas
motorizada com mobilidade vertical automática

Monte
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Desenvolvimento de dois protótipos ergométricos para
auxílio nas atividades físicas dos cadeirantes no intuito de
combater a obesidade e doenças cardiorespiratórias

Monte
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Sistema de injeção eletrônica programável em motores de
combustão interna de ciclo otto

Monte
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Desenvolvimento de um veículo elétrico de eficiência
energética

Monte
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Desenvolvimento e análise de um veículo de alta eficiência Monte
energética com propulsão a combustão interna
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Sistema de geração de energia por meio fotovoltaico-diesel Monte
para a eletrificação de áreas remotas
Castelo

Keyll Carlos Ribeiro
Martins

5.000,00

Desenvolvimento de concreto de pós-reativos de alto
desempenho a base de matérias primas naturais

Monte
Castelo

Antonio Ernandes
M.Paiva

5.000,00

Desenvolvimento de placas a base de cimento-fibra
celulósica de bambu visando o conforto térmico

Monte
Castelo

Antonio Ernandes
M.Paiva

5.000,00

Estudo do potencial de aplicação de óleos vegetais como
fluído de corte

Monte
Castelo

José Hilton Gomes
Rangel

5.000,00

Obtenção de catalisadores heterogeneos a base de Ti, Zr e
W com potencial de aplicação na epoxidação óleos
vegetais

Monte
Castelo

José Hilton Gomes
Rangel

5.000,00

Avaliação do resíduo do processamento do arroz (Quirera)
para o desenvolvimento de tecnologia alimentar para
pequenos ruminantes

Caxias

Aldivan Rodrigues
Alves

5.000,00

Otimização de sistemas de biodigetão: um modelo de
economia e sustentabilidade.

Zé Doca

Davina Camelo Chaves

5.000,00

Estação pluviométrica portátil a partir de um sistema miso
nebuloso de previsão climática

Monte
Castelo

Danubia Soares Pires

5.000,00

Estudo de extratos vegetais para controle de Cercospora
sp. e Fusarium oxysporum associados à cultura do quiabo
(Abelmoschus esculentus. L. Moench)

Caxias

Diogo Herison Silva
Sardinha

5.000,00

Viabilização de laje estrutural de concreto com placa de
bagaço de cana na construção civil

Monte
Castelo

Antonio Jorge Parga
Da Silva

5.000,00

Modelagem de funções satisficing para suporte a tomada
de decisões no aeroporto internacional marechal cunha
machado em São Luís do Maranhão

Monte
Castelo

Antonio Jorge Parga
Da Silva

5.000,00

Viabilizar painel de fibras longas e orientadas de bagaço
de cana-de-açucar

Monte
Castelo

Antonio Jorge Parga
Da Silva

5.000,00

Caracterização genética de genótipos silvestres de
maniçobas (Manihot sp) do cerrado maranhense

Caxias

Maria Veronica Meira
De Andrade

5.000,00
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Hospedagem para arquitetura da ferramenta para
reutilização de objetivos na engenharia de requisitos –
FROBJER

Monte
Castelo

Karla Donato Fook

5.000,00

Influência das variáveis da torção a quente na
susceptibilidade à corrosão do aço inoxidável Austenítico
AISI 316L

Monte
Castelo

Carmem Célia
Francisco Do
Nascimento

5.000,00

Avaliação da susceptibilidade à corrosão em Zac simulada
de aço inoxidável Austenítico

Monte
Castelo

Carmem Célia
Francisco Do
Nascimento

5.000,00

Avaliação das variáveis da torção a quente na
susceptibilidade à corrosão de um aço inoxidável Ferrítico
ASTM 410D

Monte
Castelo

Carmem Célia
Francisco Do
Nascimento

5.000,00

Medição e avaliação dos esforços de corte na usinagem a
seco através do processo de furação

Monte
Castelo

Antonio Santos Araujo
Junior

5.000,00

Estudo da perda de carga em válvulas gaveta usando o
método dos volumes finitos

Monte
Castelo

Andre Pereira Santana

5.000,00

Estudo da perda de carga em curva 90° utilizando o
método dos volumes finitos

Monte
Castelo

Andre Pereira Santana

5.000,00

Desenvolvimento de novo método de extração para
determinação de antibacterianos fluoroquinolonicos em
Zé Doca
leite bovino bruto que são consumidos nas cidades de Bom
Jardim e Zé Doca – MA

Karla Caroline Muniz
De Araujo

5.000,00

Construção do forno solar: comparação de dois tipos de
isolamento térmico na eficiência da qualidade
microbiológica de pratos quentes

Codó

Isabela Nogueira
Fonseca Cordeiro

5.000,00

Nanopartículas metálicas para revelação de impressões
digitais latentes: síntese e caracterização

Timon

Rafael Rodrigues De
Moraes

5.000,00

Métodos de preparo de amostras rápidos e miniaturizados
(QUECHERS e DPX) para a determinação de paration
metílico em frutas e hortaliçasno município de Bacabal

Bacabal

Pablo Cruz Santos

5.000,00

Síntese e caracterização de pigmentos cerâmicos vermelho
Aluminato de Ytrio YAl1-xCrxO3 obtidos pelo método
sol-gel modificado

Monte
Castelo

Emilio Azevedo

5.000,00

Influência da geometria do chanfro nas propriedades
Monte
mecânicas de um aço estrutural ASTM A36 soldado com o
Castelo
processo MIG/MAG e arame tubular

Waldemir Dos Passos
Martins

5.000,00

Influência dos parâmetros do processo de soldagem
Innershield nas características da solda de um aço
estrutural ASTM – A36

Monte
Castelo

Waldemir Dos Passos
Martins

5.000,00

Sistema inteligente de detecção de ameaças em tempo real
a partir de câmeras de vigilância no perímetro urbano

Monte
Castelo

Orlando Donato Rocha
Filho

5.000,00

Dispositivo indicador de finalização da reação de
transesterificação de óleos vegetais e gorduras animais no
processo de produção de biodiesel

Monte
Castelo

Antonio Carlos Sales
Vasconcelos

5.000,00

HealthyLiving: um jogo digital para a sensibilização de
crianças sobre a educação alimentar

Caxias

José Wilker Pereira
Luz

5.000,00

TOTAL

240.000,00
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b) Concessão de auxílio financeiro para a participação de Docentes em eventos científicos,
tecnológicos e de inovação no exterior
A Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI), no uso de suas atribuições
lançou em 2015 edital para receber propostas de concessão de Auxílio Financeiro para Participação
em Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação no Exterior para Docentes do IFMA. O
programa tinha como objetivo selecionar propostas para concessão de auxílio financeiro à
participação e apresentação de trabalhos científicos em eventos no exterior.
O valor disponibilizado foi de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), tendo 07 (sete) projetos
aprovados, conforme Quadro 13.
Quadro 13 – Viagem ao Exterior Docente/País de Destino
DOCENTE
Omar Andres C. Cortes
Rosifrance C. Machado
Helton do N. Alves
Aluísio Alves C. Júnior
Marcus R. A. Brasil
Orlando D. Rocha Filho
Ricardo José F. Anchieta

2015
PAÍS DE DESTINO
França
Portugal
África do Sul
Japão
México
Portugal
Portugal

CAMPUS
Monte Castelo
Reitoria
Monte Castelo
Monte Castelo
Centro Histórico
Monte Castelo
Centro Histórico

ÁREA
Ciências Exatas
Humanas
Engenharia
Engenharia
Humanas
Engenharia
Ciências Exatas

c) Concessão de auxílio financeiro para a participação em eventos científicos, tecnológicos e de
inovação no exterior para discentes do ensino superior e dos cursos de pós-graduação do IFMA
Com o mesmo objetivo de selecionar propostas para concessão de auxílio financeiro para a
participação e apresentação de trabalhos científicos em eventos no exterior, foi lançado edital para
receber propostas de concessão de auxílio financeiro para discentes do ensino superior e dos cursos
de pós-graduação do IFMA.
O valor disponibilizado em 2015 foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo que o valor
máximo do auxílio por proposta foi de R$ 7.000,00 (sete mil reais), tendo 03 (três) discentes
aprovados, com trabalhos predominantes na área da Engenharia e utilizando pouco mais de 20% do
recurso disponibilizado, conforme Tabela 34.
Tabela 34 – Viagem ao Exterior Discente
2015
VIAGEM AO
EXTERIOR
DISCENTE

PAÍS DE DESTINO

Felipe G. Barbosa

Inglaterra

Gracieth C. Batista

Inglaterra

Railson S. de Sousa

Portugal

VALOR UTILIZADO
Valor restante

VALOR
DISPONIBILIZADO R$
80.000,00
6.991,70
5.935,36
7.000,00

CAMPUS

ÁREA

Monte
Castelo
Monte
Castelo
Monte
Castelo

Engenharia
Engenharia
Engenharia

19.927,06
60.072,94

d) Concessão de auxílio financeiro Individual para Publicação de Artigos Científicos
A PRPGI também lançou em 2015 editais aos interessados para apresentarem propostas para a
obtenção de apoio financeiro, destinado ao Auxílio Individual para Publicação de Artigos Científicos.
O objetivo era selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem à publicação de
periódicos científicos produzidos por pesquisadores vinculados aos campi deste Instituto, em todas
as áreas de conhecimento, a fim de contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de
inovação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
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O valor disponibilizado pelo IFMA, por intermédio da PRPGI foi de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) em 2015, sendo o valor máximo do auxílio por proposta de até R$ 2.000,00 (dois mil reais),
tendo 02 (dois) projetos aprovados, como mostra a Tabela 35.
Tabela 35 – Aprovação de Projeto
DOCENTE
Carmem Célia F. do Nascimento
José Hilton Gomes Rangel
VALOR UTILIZADO
Valor restante

2015
VALOR DISPONIBILIZADO R$
10.000,00
1.176,75
1.968,00
3.144,75
6.855,25

CAMPUS

ÁREA

Monte Castelo
Monte Castelo

Engenharia
Engenharia

e) Internacionalização
Em sua atual gestão, a PRPGI intensificou as ações destinadas a estreitar as relações
institucionais com centros de pesquisa de outros países, ampliando as possibilidades de os
investigadores nos diversos campi do Instituto desenvolverem projetos de pesquisa e elevarem os
indicadores de produção científica e tecnológica.
Para atingir esse objetivo, representantes do IFMA compuseram uma missão internacional em
outubro de 2014, que visitou instituições de ensino em Portugal e na França, em busca de promover
a parceria entre o Instituto e centros de pesquisa no exterior. A missão tratou das possibilidades de
cooperação e compartilhamento de informações sobre educação superior e programas de pesquisa,
assim como das oportunidades de pós-graduação e mobilidade acadêmica entre as instituições.
De 19 a 21 de agosto de 2015, a PRPGI realizou o 1º Fórum de Internacionalização da Pesquisa
no IFMA, com a participação de pesquisadores da Universidade de Aveiro (Portugal) e da École
d’Ingénieur généraliste en Informatique et Technologies du Numérique (EFREI, na França), que
apresentaram as atividades e linhas de pesquisa de suas instituições, e visitaram laboratórios das áreas
de Química, Física, Engenharia de Materiais e Informática no Campus Monte Castelo.
Em novembro de 2015, a PRPGI lançou edital de seleção para a concessão de auxílio financeiro
a projetos de pesquisa nas áreas de ciências exatas e da terra, em cooperação com instituições
internacionais. O edital propunha o fortalecimento de convênios científicos do Instituto com
universidades parceiras, voltando-se também ao intercâmbio de missões entre países.
O valor disponibilizado pela PRPGI foi de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), sendo o
valor máximo do auxílio por proposta de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A lista de projetos
aprovados no Quadro 14:
Quadro 14 – Projetos Aprovados
PESQUISADOR/
COORDENADOR

Hênio Henrique
Aragão Rêgo

André Luís Silva dos
Santos

Jeane Silva Ferreira

PROJETO

Modelagem e Análise de
dados na física de sistemas
complexos: Econofísica e
finanças comportamentais
Dinâmica espacial de
manguezais: Simulação do
aumento do nível do mar na
ilha do Maranhão, região préamazônica.
HealthCation: Uso de
Tecnologias m-Health para
Monitoramento de Saúde dos

CAMPUS

ÁREA

INSTITUIÇÃO
PARCEIRA

VALOR
DO
APOIO
FINANCE
IRO (R$)

Monte
Castelo

Física

Boston
University (EUA)

79.940,00

Monte
Castelo

Informáti
ca

EFREI (França)

59.910,00

Monte
Castelo

Informáti
ca

EFREI (França)

25.120,00
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Idosos através de
Gamificação.
Omar Andres
Carmona Cortes

José Hilton Gomes
Rangel

José Manuel Rivas
Mercury

Mariano Oscar
Aníbal Ibañez

Algoritmos
Evolutivos/Enxame Híbridos
em GPU Aplicados a
Problemas Multiobjetivos do
Mundo Real
Avaliação da contaminação
ambientais provocada por
poluentes orgânicos no rio
preguiças e síntese de
catalisadores empregados na
degradação dos poluentes
observados
Síntese e Caracterização
Estrutural, Térmica e
Microestrutural de Materiais
Cerâmicos de Alta
Temperatura
Extração e Caracterização do
óleo essencial da planta
arbústea conhecida
vulgarmente como Estoraque

Monte
Castelo

Informáti
ca

EFREI (França) e
Dalhousie
University
(Canadá)

42.030,00

Monte
Castelo

Química

Université Laval
(Canadá)

80.000,00

Monte
Castelo

Química

CSIC (Espanha)

53.000,00

Codó

Química

Universidade de
Aveiro

60.000,00

400.000,00

TOTAL

f) Bolsa de Desenvolvimento Institucional
O Programa de Bolsa de Desenvolvimento Institucional (BDI) tem como objetivo despertar a
vocação científica e talentos potenciais nos estudantes de graduação e ensino técnico/médio, mediante
sua participação em projetos de pesquisa decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com
os problemas da pesquisa e dos desafios tecnológicos.
No ano de 2015, a PRPGI lançou o Edital BDI Nº 84 oferecendo 58 bolsas no valor de R$
360,00 (trezentos e sessenta reais) por mês por um período de 12 meses (novembro/2015 a
outubro/2016). As bolsas ofertadas foram distribuídas de acordo com o Quadro 15 abaixo:

Quadro 15 - Bolsas Ofertadas
Perfil dos pesquisadores do IFMA

SETOR/CAMPUS/
LOTAÇÃO
PRPGI/Reitoria

Busca e registro de elementos metodológicos e técnicos para registro de patentes

PRPGI/Reitoria

Gestão e administração de processos e produtos oriundos da pesquisa e inovação
tecnológica

PRPGI/Reitoria

Direção de arte nas publicações cientificas institucionais

PRPGI/Reitoria

Perfil dos pesquisadores dos campi/IFMA

Os Campi listados no ANEXO

Busca e registro de elementos metodológicos e técnicos para registro de patentes

Codó

Multimídia e design para produção de mídia, documentário e outros

Codó

Gestão e administração de processos e produtos oriundos da pesquisa e inovação
tecnológica

Codó

PROJETOS

Das 58 bolsas ofertadas, 31 foram preenchidas, conforme Tabela 36:
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Tabela 36 – Bolsas Ofertadas por Campus
CAMPUS
Açailândia
Alcântara
Bacabal
Barra do Corda
Barreirinhas
Caxias
Imperatriz
São Luís - Monte Castelo
Timon
São João dos Patos
São Raimundo das Mangabeiras
Codó
Reitoria
TOTAL

QTD
2
2
2
2
2
2
2
5
2
1
2
6
1
31

g) Controles internos das concessões de bolsas dos programas de estudantes
A concessão de bolsas dos Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica do
IFMA são regidas pela Resolução Nº 081, de 29 de novembro de 2012, que estabelece o objetivo do
programa, define a natureza das bolsas, os requisitos e atribuições do coordenador,
orientador/pesquisador e bolsista do projeto.
As bolsas são disponibilizadas através de Editais lançados pela Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação, que apresentam os critérios de inscrição, seleção, acompanhamento e
avaliação dos bolsistas.
Após a divulgação dos Resultados, os alunos indicados como bolsistas, selecionados dentro dos
critérios estabelecidos no Edital, devem apresentar à PRPGI uma Declaração Negativa de Vínculo
Empregatício e um Termo de Compromisso devidamente assinados, passando a assumir as
obrigações dispostas na Resolução, bem como no respectivo Edital.
Para o recebimento das bolsas o estudante deve entregar ao Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação
e Inovação (NPPGI) do seu respectivo campus um relatório mensal; um relatório parcial, ao final dos
primeiros seis meses de desenvolvimento do projeto; e um relatório final após a finalização da
pesquisa.
Após o registro dos relatórios no NPPGI de cada campus, os mesmos são enviados ao Núcleo
de Iniciação Científica da Diretoria de Pesquisa da PRPGI para controle e averiguação quanto ao
alcance dos objetivos propostos no início do projeto.
A inadimplência quanto à apresentação dos relatórios impede a participação da equipe
executora do projeto em futuros editais até que a prestação de contas seja encaminhada.
Além da apresentação dos relatórios, o bolsista deve apresentar ainda os resultados finais da
pesquisa, na forma de painel ou apresentação oral, no Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação (SEPPI), realizado uma vez por ano pela PRPGI.
Seguem, abaixo, o Quadro 16 com as ofertas de cursos do IFMA, como também a Tabela 37
com os auxílios a estudantes.

Quadro 16 - Oferta de Cursos do IFMA, em todos os seus níveis de ensino
NÍVEL DE ENSINO
PÓS-GRADUAÇÃO

CURSOS OFERTADOS
Mestrado em Engenharia de Materiais;
Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física;
Mestrado em Química
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Tabela 37 – Auxílios e bolsas de mérito distribuídas aos estudantes do IFMA em 2015
TIPO DE AUXÍLIO
AUXÍLIO TRANSPORTE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

ESTUDANTES
3.267
4.756

AUXÍLIO MORADIA/RESIDÊNCIA

709

APOIO ESTUDANTIL

673

MONITORIA

268

PIBIC SUPERIOR

87

PIBIC EM/JR

178

PIBITI

64

BDI

46

EXTENSÃO

3.267

VISITAS TÉCNICAS

4.756

2.5 Apresentação e Análise de indicadores de Desempenho
Este capítulo apresenta os indicadores de gestão do IFMA, nos termos do Acórdão TCU Nº
2.267/2005. Primeiramente apresenta-se um conjunto de indicadores acadêmicos, administrativos,
socioeconômico e de gestão de pessoas apurados pelo IFMA no exercício de referência do Relatório
de Gestão e nos quatro exercícios imediatamente anteriores. Por fim, em complemento aos
indicadores apresentados, realiza-se uma avaliação crítica acerca dos resultados dos indicadores
apresentados.
2.5.1 Indicadores de Gestão das IFETs nos Termos do Acordão TCU no 2.267/2005
O Acórdão TCU nº 2.267/2005 determinou que a partir do exercício de 2005 as Instituições
Federais de Educação Tecnológica – IFET informassem nos seus relatórios de gestão um conjunto de
indicadores de gestão que possibilitasse a avaliação dessas instituições. Para efeito desse Acórdão, o
IFMA apresenta o resultado dos indicadores conforme estabelecidos no Tabela 38 que segue,
considerando-se o exercício de referência do Relatório de Gestão e os 04 (quatro) exercícios
imediatamente anteriores.
Tabela 38 – Resultados dos Indicadores de Gestão do IFMA nos Termos do Acordão TCU Nº
2.267/2005
INDICADORES

Acadêmicos

Administrativos

Relação
Candidato/Vaga
Relação
Ingressos/Aluno
Relação
Concluintes/Aluno
Índice
de
Eficiência
Acadêmica
–
Concluintes
Índice de Retenção
do Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em Tempo Integral
Gastos Correntes
por Aluno

FÓRMULA
DE
CÁLCULO

2015

2014

*

2,78

4,57

4,72

6,95

7,48

20,90

23,58

39,50

52,75

42,56

5,34

3,35

17,09

25,80

20,14

55,80

7,55

76,71

81,69

80,53

48,89

41,21

36,85

17,31

5,62

26,54

27,03

26,66

21,29

17,12

11200,71

9.659,90

7.377,94

8.177,81

10.048,38

*
*

EXERCÍCIOS
2013
2012

2011

*

*
*

*
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Percentual de
*
Gastos com
59,91
59,08
Pessoal
Percentual de
*
Gastos com outros
22,01
23,32
Custeios
Percentual de
*
Gastos com
14,41
13,82
Investimentos
*
Número de
Alunos
Socioeconômico Matriculados por
**
**
Renda per Capita
Familiar
Gestão de Pessoas Índice de
*
Titulação do
3,39
3,21
Corpo Docente
* Fórmulas de cálculo descritas na seção 2.5.2 a seguir.
** Indicador trabalhado na forma de Tabela, constante no subitem 2.5.2.3.

60,19

60,51

56,12

21,02

20,21

18,16

14,69

14,36

21,83

**

**

**

3,06

2,78

2,75

2.5.2 Análise dos Resultados dos Indicadores de Gestão das IFETs
Em atendimento à demanda da SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica) do
Ministério da Educação (MEC), estabelecida através do Ofício Circular No
01/2016/CGPG/DDR/SETEC/MEC, de 07 de janeiro de 2016, para a análise dos indicadores de
gestão do exercício 2014, a extração dos dados foi realizada no âmbito do MEC, a partir de consultas
específicas no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC),
no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e no Sistema
Integrado de Administração de Recursos Humanos do Governo Federal (SIAPE) e encaminhada as
instituições da Rede Federal para análise, juntamente com os dados brutos (aluno por aluno) e os
respectivos indicadores devidamente calculados.
O objetivo da metodologia proposta pela SETEC, no que tange ao envio dos dados brutos e na
consolidação dos indicadores de gestão diretamente pela Secretaria, é cumprir a determinação do
Tribunal de Contas da União (TCU) que exige a padronização na forma de cálculo dos indicadores e
obtenção dos dados.
A seguir realiza-se a análise individualizada dos indicadores acadêmicos, administrativos,
socioeconômico e de gestão de pessoas do IFMA, no exercício de referência do Relatório de Gestão,
comparando com os resultados dos anos anteriores.
2.5.2.1 Indicadores Acadêmicos
 Relação Inscrições / Vagas Ofertadas

Objetivo: Este indicador mede a consonância entre a oferta de vagas em relação à procura do público.
Definições:
• Inscrições: corresponde ao total de candidatos inscritos em processos seletivos para ofertas
de cursos regulares.
• Vagas ofertadas: número de vagas ofertadas em editais de oferta de vagas por meio de
vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso.

Método de Cálculo:

RCV =

Inscrições
Vagas Ofertadas
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Gráfico 7 – Representação Gráfica da Relação Inscrições / Vagas Ofertadas

Relação Inscrições/Vagas Ofertadas
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Na análise do Gráfico 7, observa-se que o indicador relação candidato/vaga foi menor se
comparado aos dois últimos anos. Ao observar o indicador Comparativo Inscritos X Vagas por
Campus, tem-se a situação representada no Gráfico 8:
Gráfico 8 – Análise Comparativa Inscritos X Vagas por Campus
COMPARATIVO INSCRIÇÕES X VAGAS POR CAMPUS - ANO 2015
CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
CAMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO
CAMPUS VIANA
CAMPUS GRAJAÚ
CAMPUS COELHO NETO
CAMPUS CAXIAS
CAMPUS TIMON
CAMPUS PINHEIRO
CAMPUS BACABAL
CAMPUS BARRA DO CORDA
CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
CAMPUS BARREIRINHAS
CAMPUS ALCÂNTARA
CAMPUS SANTA INÊS
CAMPUS AÇAILÂNDIA
CAMPUS SÃO LUÍS CENTRO HISTÓRICO
CAMPUS BURITICUPU
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
CAMPUS ZÉ DOCA
CAMPUS IMPERATRIZ
CAMPUS CODÓ
CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ
CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO
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Os Campi São Luís-Monte Castelo, Imperatriz, São Raimundo das Mangabeiras, São Luís
Centro-Histórico, Santa Inês, Bacabal, Pinheiro, Caxias e Grajaú apareceram na amostragem em
número menor referente ao quantitativo de inscrições efetivadas nos seletivos ocorridos no ano deste
Relatório.
O Campus Buriticupu não apareceu na amostragem no que tange à quantidade de inscritos, pela
ausência de registro no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC).
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 Relação Ingressantes / Matrículas Atendidas
Objetivo: Quantificar a taxa de ingressantes, em relação em relação ao total de alunos matriculados.
Definições:
• Ingressantes: número de alunos ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras
formas de ingresso. Corresponde ao número total de alunos com matrícula inicial no ano
corrente.
• Matrículas Atendidas: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito
de matrículas do INEP/CENSO.

Método de Cálculo:

RIM =

Ingressantes
X 100
Matrículas Atendidas

Gráfico 9 – Representação Gráfica da Relação Ingressantes / Matrículas Atendidas
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A Relação Ingressantes/Matrículas Atendidas, representada no Gráfico 9, teve uma queda em
virtude de o número de vagas ofertadas ter diminuído neste último ano e o número de matrículas ter
aumentado.
 Relação Concluintes / Matrículas Atendidas
Objetivo: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos matriculados (êxito escolar).
Definições:
• Concluintes: corresponde ao número total de alunos que integralizaram os créditos, estão
aptos a colar grau.
• Matrículas Atendidas: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito
de matrículas do INEP/CENSO.

Método de Cálculo:

RCM =

N o Conclu int es
X 100
Matrículas Atendidas
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Gráfico 10 – Representação Gráfica da Relação Concluintes / Matrículas Atendidas

Relação Concluintes/Matrículas Atendidas
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Em 2015, conforme o Gráfico 10, observa-se um crescimento visto que a Instituição retoma um
avanço no número de concluintes e nas matrículas atendidas.
 Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes
Objetivo: Quantificar a eficiência nas instituições.
Definições:
• ∑ Concluintes: corresponde ao número total de alunos aptos a colar grau dentro do prazo de
conclusão, no ano corrente.
• ∑ Finalizados: corresponde a todas matrículas que tiveram alteração de status para
Concluído, Integralizado, Evadido, Desligado ou Transferido Externo nos meses de referência
do intervalo de análise.

Método de Cálculo:

EAC =

∑ Conclu int es X 100
∑ Finalizados

Gráfico 11 – Representação Gráfica do Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes
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Verifica-se no Gráfico 11 que houve um grande aumento neste indicar, consequência de uma
alimentação deficitária dos dados no SISTEC no ano de 2014.
 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos matriculados.
Definições:
149

•
•

Alunos retidos: número de alunos que trancaram o curso, evadidos ou foram reprovados.
Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de
matrículas do INEP/CENSO.

Método de Cálculo:

RFE =

Alunos Re tidos
Alunos Matriculados

X 100

Gráfico 12 – Representação Gráfica do Índice de retenção do fluxo Escolar
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Na análise do índice de retenção do fluxo escolar do IFMA, representado no Gráfico 12,
observa-se que em 2015 o índice chegou a 48,89%, havendo um aumento de quase 7,6%. É necessário
que o IFMA faça um estudo sobre os motivos que estão contribuindo para o aumento na evasão,
trancamento ou reprovação de seus alunos.
 Relação de Alunos / Docente em Tempo Integral
Objetivo: Quantificar o número de alunos por docente em tempo integral.
Definições:
• Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de
matrículas do INEP/CENSO.
• Docente em tempo integral: professor que presta atividades acadêmicas exclusivamente em
sala de aula, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Docentes em regime de trabalho
com menos de 40 horas semanais serão computados proporcionalmente à carga horária. (Cada
docente com 40h de trabalho ou dedicação exclusiva conta como 1; e com 20h de trabalho
como 0,5).

Método de Cálculo:

RAD =

Alunos Matriculados
Docentes Tempo Integral

X 100

Neste ano de 2015 houve uma pequena queda em relação a 2014, como mostrado no Gráfico
13, em virtude do aumento do número de alunos matriculados. Mas, o IFMA continua com mantendo
este índice acima do indicador determinado pelo MEC.
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Gráfico 13 – Representação Gráfica da Relação Alunos / Docentes em Tempo Integral
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 Relação de Aluno Equivalente / Docente em Tempo Integral
Objetivo: Quantificar o número de aluno equivalente por docente em tempo integral.
Definições:
• Alunos equivalente: corresponde ao aluno matriculado em um determinado curso, ponderado
pelo Fator de Equiparação de Carga Horária e pelo Fator de Esforço de Curso.
• Fator de Equiparação de Carga Horária do Curso: permite a equiparação de cursos com
durações distintas, sendo calculado pela divisão da carga horária anual do curso por oitocentas
horas. A carga horária anual do curso deve considerar a carga horária mínima regulamentada
e a duração do ciclo do curso, em anos, definido no projeto pedagógico.
• Fator de Esforço de Curso: ajusta a carga horária do curso em função da quantidade de aulas
práticas que tecnicamente demandem menor Relação Aluno por Professor.
• Docente em tempo integral: professor que presta atividades acadêmicas exclusivamente em
sala de aula, em regime de trabalho de 40 horas semanais. Docentes em regime de trabalho
com menos de 40 horas semanais serão computados proporcionalmente à carga horária. (Cada
docente com 40h de trabalho ou dedicação exclusiva conta como 1; e com 20h de trabalho
como 0,5).

Método de Cálculo:

RAequi / D =

Aluno Equivalente
N º Docentes

Tabela 39 – Relação de Aluno Equivalente / Docente em Tempo Integral
META MEC 2015
VALOR DE REFERÊNCIA DESEJÁVEL
TOTAL IFMA 2015

20,00
≥ 20,00
25,32

2.5.2.2 Indicadores Administrativos
 Gastos Correntes por Aluno
Objetivo: Identificar os gastos correntes por aluno.
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Definições:
• Gastos correntes: corresponde Gasto Total da Instituição, deduzindo pessoal inativo e
pensionistas, precatórios, gastos com investimentos e ação 20RW Apoio à Formação
Profissional e Tecnológica.
• Alunos matriculados: corresponde ao total de matrículas no ano, considerando o conceito de
matrículas do INEP/CENSO.

Método de Cálculo:

GCA =

Gastos Correntes
Alunos Matriculados

X 100

Observa-se no Gráfico 14 que os gastos correntes por aluno tiveram um aumento significativo
em relação aos anos de 2013 e 2014. Esse aumento reflete a expansão da instituição, ao aumento dos
gastos correntes em virtude da expansão da rede federal de educação e tecnológica como se pode
observar na Lei Orçamentária Anual desses últimos anos.
Gráfico 14 – Representação Gráfica dos Gastos Correntes por Aluno
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 Percentual de Gastos com Pessoal
Objetivo: Quantificar o gasto com pessoal em relação aos gastos totais.
Definições:
• Gastos com pessoal: gastos com servidores ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais
e precatórios.
• Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
(custeio+pessoal+investimento).

Método de Cálculo:

GCP =

Gastos com Pessoal
Gastos Totais

X 100

Destaca-se, também, no ano de 2015, a permanência em patamares próximos (ver Gráfico 15),
tendo como referência entre os anos de 2012 a 2014, os gastos com pessoal, ficando próximo aos
60% dos gastos totais.
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Gráfico 15 – Representação Gráfica do Percentual de Gastos com Pessoal
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 Percentual de Gastos com Outros Custeios (Excluído Benefícios e Pasep)
Objetivo: Quantificar os gastos com outros custeios em relação aos gastos totais.
Definições:
• Gastos com outros custeios: gastos correntes menos despesas com pessoal. Total de Gasto
com Outros Custeios da Instituição, deduzindo benefícios e Pasep.
• Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
(custeio+pessoal+investimento).

Método de Cálculo:

GOC =

Gastos com Outros Custeios
Gastos Totais

X 100

Como se observa no Gráfico 16, os gastos com outros custeios, que se referem à manutenção
das atividades bem como ações de assistência e capacitação, corresponde, neste ano de 2015, a
22,01% dos gastos totais. As informações indicam que, desde 2011, a representatividade sobre os
gastos totais vem aumentando gradativamente, o que demonstra o crescimento institucional.

153

Gráfico 16 – Representação Gráfica do Percentual com Outros Custeios
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 Percentual de Gastos com Investimentos
Objetivo: Quantificar o percentual de gasto com investimentos e inversões financeiras em relação
aos gastos totais.
Definições:
• Investimentos: despesas de capital, ou seja, aquisição de material permanente com bens
móveis, semoventes e imóveis, realização de obras, reformas e ampliações.
• Inversões financeiras: empréstimos e financiamentos concedidos.
• Gastos totais: gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa
(custeio+pessoal+investimento).

Método de Cálculo:

GCI =

Total de Gastos com Investimentos e Inversões
Gastos Totais

X 100

Quanto aos gastos com investimentos, representados no Gráfico 17, os mesmos mostram uma
trajetória decrescente desde 2011, em relação aos gastos totais. Em 2015, representaram 14,41% dos
gastos totais, enquanto em 2011 representavam 21,83% dos mesmos. Essa trajetória é reflexo do
aumento nominal dos gastos de custeio da rede federal, como também, na redução de construção de
novos campi.
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Gráfico 17 – Representação Gráfica do Percentual de Gastos com Investimentos
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2.5.2.3 Indicador Socioeconômico
Tendo em vista que os dados necessários para o cálculo do indicador ‘Número de Alunos
Matriculados por Renda per Capita Familiar’ não está em nenhuma base de dados do Ministério
da Educação, esse indicador não foi consolidado pela SETEC/MEC, mas através de fontes de dados
do próprio IFMA.
 Número de Alunos Matriculados por Renda per Capita Familiar
Objetivo: Aferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil
socioeconômico dos alunos matriculados nas Instituições Federais de Ensino Profissional e
Tecnológico. A Tabela 40 apresenta a evolução do indicador socioeconômico no IFMA.

Método de Cálculo:

MRF =

Faixa Salarial
Matrículas Atendidas

X 100

Tabela 40 – Evolução do indicador socioeconômico no IFMA
INDICADORES

Socioeconômico

Número de
Alunos
Matriculados
por Renda per
Capita Familiar

Fórmula de
Cálculo
0<RFP<=0,5 SM
0,5<RFP<=1 SM
1<RFP<=1,5 SM
1,5<RFP<=2,5
SM
2,5<RFP<=3 SM
RFP > 3 SM

2015
68,67
24,52
4,18

Exercícios
2014
2013
55,18%
33,81%
15,11%
39,10%
6,19%
14,08%

2012
30,91%
42,37%
13,80%

2,27
0,07
0,28

10,97%
4,58%
7,97%

5,60%
3,51%
3,80%

5,60%
3,51%
3,90%

Pelo o exposto nos resultados apresentados na Tabela 40 acima, observamos que o IFMA vem
mantendo a sua política de ingresso de alunos. Observamos que, nos últimos anos, mais de 70% dos
alunos da instituição encontram-se nas três primeiras faixas de renda, destacando o ano de 2015 com
mais de 90%, ratificando o atendimento da função social e dos objetivos e finalidades expressos na
Lei Nº 11.892/2008.
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2.5.2.4 Indicador de Gestão de Pessoas
 Índice de Titulação do Corpo Docente
Objetivo: Quantificar o índice de Titulação do Corpo Docente – Efetivo e Substituto.
Definições:
• A titulação do corpo docente é dividida em 5 (cinco) subgrupos: Graduado, Aperfeiçoado,
Especialista, Mestre e Doutor.

Método de Cálculo:

TCD =

G *1 + A * 2 + E * 3 + M * 4 + D * 5
G + A+ E + M + D

Esse indicador apresenta a titulação do quadro docente do IFMA. Percebe-se no Gráfico 18 um
crescimento em relação ao ano de 2011, demonstrando que, apesar do ingresso de novos servidores
ao longo desses últimos anos, o IFMA continua executando suas políticas de qualificação.
Gráfico 18 – Representação Gráfica da Titulação do Corpo Docente

Titulação do Corpo Docente
4,00
3,50
3,00

3,06
2,75

2,78

2011

2012

3,21

3,39

2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
2013

2014

2015

2.6 Informações sobre Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos
Este item não se aplica ao IFMA, pois a Instituição não teve nenhum Projeto ou Programa
financiado com recursos externos no exercício, razão pela qual essa seção não foi detalhada no
Relatório de Gestão.
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3. GOVERNANÇA
Este capítulo apresenta informações sobre a governança da instituição, evidenciando-se a
estrutura de governança, explicitando-se as atividades realizadas pelas unidades que a compõem, os
mecanismos e controles internos adotados para assegurar a conformidade da gestão e garantir o
alcance dos objetivos planejados e as atividades de correição.
3.1 Descrição das Estruturas de Governança
A Estrutura de Governança do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão tem como base o PNE, aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014; a Lei Nº
11.892, de 29 de dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais; o Estatuto do IFMA, aprovado
pela Resolução nº 76/201 – CONSUP, de 28 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) de 07 de novembro de 2013; e o Regimento Geral, aprovado pela Resolução nº 30/2014 –
CONSUP, de 11 de junho de 2014 e o seu PDI, aprovado pela Resolução nº 057/2014-CONSUP, de
13 de outubro de 2014.
De acordo com a Lei nº 11.892/98 e no Estatuto, os Institutos Federais se organizam em
estrutura multicampi, tendo como Órgãos Colegiados da Administração Superior, responsáveis pela
sua administração, o Conselho Superior (CONSUP) e o Colégio de Dirigentes (COLDIR), todos
presididos pelo Reitor, e como Órgão Executivo da Administração Central a Reitoria, que inclui um
Reitor e cinco Pró-Reitores. Cada campus é administrado por um Diretor-Geral. Além dos Órgãos
Colegiados da Administração Superior, o IFMA possui os Órgãos Colegiados Vinculados à
Administração Básica que são: o Conselho de Ensino, o Conselho de Pesquisa e Inovação, o Conselho
de Extensão, o Conselho de Gestão de Pessoas e o Conselho de Administração; todos eles presididos
pelos seus respectivos Pró-Reitores. As competências dos Órgãos Colegiados da Administração
Superior e dos Órgãos Colegiados Vinculados à Administração Básica estão previstas no Regimento
Geral do IFMA.
O Conselho Superior (CONSUP), órgão máximo, consultivo e deliberativo nas dimensões
acadêmica, administrativa, financeira e patrimonial, tem a seguinte composição: o Reitor, como
presidente; representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos servidores docentes
com 05 (cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma regimental; representação de 1/3 (um
terço) do número de campi, destinada ao corpo discente com 05 (cinco) representantes, eleitos por
seus pares, na forma regimental; representação de 1/3 (um terço) do número de campi, destinada aos
servidores técnico-administrativos com 05 (cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma
regimental; 02 (dois) representantes dos egressos; 06 (seis) representantes da sociedade civil, sendo
02 (dois) indicados por entidades patronais, 02 (dois) indicados por entidades dos trabalhadores, 02
(dois) representantes do setor público e/ou empresas estatais, designados pela Secretaria de Educação
Profissional e Tecnológica; 01 (um) representante do Ministério da Educação, designado pela
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica; representação de 1/3 (um terço) dos diretoresgerais de campi com 05 (cinco) representantes, eleitos por seus pares, na forma regimental e exReitores, sem direito a voto. Dentre as suas competências estão as seguintes:
• Aprovar as diretrizes para atuação do Instituto Federal do Maranhão e zelar pela execução
de sua política educacional;
• Aprovar as normas e coordenar o processo de consulta à comunidade escolar para escolha
do Reitor do Instituto Federal do Maranhão e dos Diretores-Gerais dos Campi, em
consonância com o estabelecido nos artigos 12 e 13 da Lei nº. 11.892/2008;
• Aprovar os planos de desenvolvimento institucional e de ação e apreciar a proposta
orçamentária anual;
• Aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos internos e
normas disciplinares;
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•
•
•
•
•
•
•

Aprovar normas relativas à acreditação e à certificação de competências profissionais, nos
termos da legislação vigente;
Autorizar o Reitor a conferir títulos de mérito acadêmico;
Apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer
conclusivo sobre a propriedade e regularidade dos registros;
Deliberar sobre taxas, emolumentos e contribuições por prestação de serviços em geral a
serem cobrados pelo Instituto Federal do Maranhão;
Autorizar a criação, alteração curricular e extinção de cursos no âmbito do Instituto Federal
do Maranhão, bem como o registro de diplomas;
Aprovar a estrutura administrativa e o regimento geral do Instituto Federal do Maranhão,
observados os parâmetros definidos pelo Governo Federal e legislação específica; e
Deliberar sobre questões submetidas a sua apreciação.

O Colégio de Dirigentes (COLDIR), de caráter consultivo, é o órgão de apoio ao processo
decisório da Reitoria, sendo presidido pelo Reitor e composto pelos Pró-Reitores e Diretores Gerais
dos Campi. Compete ao Colégio de Dirigentes:
• Apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos;
• Apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos, bem
como para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes;
• Apresentar a criação e alteração de funções e órgãos administrativos da estrutura
organizacional do Instituto Federal;
• Apreciar e recomendar o calendário de referência anual;
• Apreciar e recomendar normas de aperfeiçoamento da gestão; e
• Apreciar os assuntos de interesse da administração do Instituto Federal a ele submetido.
O Conselho de Ensino, presidido pelo Pró-Reitor de Ensino, órgão deliberativo em matéria de
ensino Básico, Técnico e Superior, tem sua composição definida no Regimento Geral da Instituição
da seguinte forma: 20 (vinte) membros, sendo 50% (cinquenta por cento) de docentes, 30% (trinta
por cento) de técnicos administrativos e 20% (vinte por cento) de discentes, sendo 10% (dez por
cento) para os do nível superior e 10% (dez por cento) para os do nível médio, eleitos por seus pares.
O Conselho de Pesquisa e Inovação, presidido pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação, órgão
deliberativo em matéria de Pesquisa, Inovação e ensino de Pós-Graduação, tem sua composição
definida no Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros, sendo 50%
(cinquenta por cento) de docentes, 30% (trinta por cento) de técnicos administrativos e 20% (vinte
por cento) de discentes, sendo 10% (dez por cento) para os do nível superior e 10% (dez por cento)
para os do nível médio, eleitos por seus pares.
O Conselho de Extensão, presidido pelo Pró-Reitor de Extensão, órgão deliberativo em matéria
de programas, projetos, atividades de extensão e comunitárias, tem sua composição definida no
Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros, sendo 50% (cinquenta por
cento) de docentes, 30% (trinta por cento) de técnicos administrativos e 20% (vinte por cento) de
discentes, sendo 10% (dez por cento) para os do nível superior e 10% (dez por cento) para os do nível
médio, eleitos por seus pares.
O Conselho de Planejamento e Administração, presidido pelo Pró-Reitor de Planejamento e
Administração, órgão deliberativo em matéria de planejamento, controle, implementação,
fiscalização econômico-financeira e patrimonial do IFMA, tem sua composição definida no
Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros sendo 45% (quarenta e cinco
por cento) de docentes, 45% (quarenta e cinco por cento) de técnicos administrativos e 10% (dez por
cento) de discentes.
O Conselho de Gestão de Pessoas, presidido pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, órgão
deliberativo em matéria de gestão de pessoas e de recursos humanos do IFMA, tem sua composição
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definida no Regimento Geral da Instituição da seguinte forma: 20 (vinte) membros sendo 45 %
(quarenta e cinco por cento) de docentes, 45% (quarenta e cinco por cento) de técnicos
administrativos e 10% (dez por cento) de discentes.
Esses órgãos colegiados obedecem a normas gerais de funcionamento previstas no Estatuto e
estabelecidas no Regimento Geral da Instituição. Assim, através de reuniões periódicas, com pauta
determinada, decidem sobre as questões relativas ao ensino, pesquisa, extensão e de gestão que lhe
são apresentadas. A periodicidade das reuniões ordinárias é mensal para o COLDIR e bimestral para
o CONSUP. Todas as atas das reuniões e as deliberações dos referidos colegiados são publicadas no
site do IFMA (http://www.portal.ifma.edu.br) sob a forma de Resolução para o CONSUP e
deliberação para os outros dois colegiados.
Quanto aos órgãos executivos, no âmbito da administração central, o IFMA é dirigido pelo
Reitor, que, além do Gabinete e Assessorias, dispõe na Reitoria de uma estrutura de cinco PróReitorias (Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão, Gestão de Pessoas e Planejamento e
Administração) e oito Diretorias Sistêmicas (Diretoria de Educação a Distância, Diretoria de
Desenvolvimento Institucional, Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, Diretoria de
Infraestrutura, Diretoria de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, Diretoria de Direitos
Humanos e Inclusão Social, Diretoria de Assistência ao Educando e Diretoria de Difusão ArtísticoCultural, Esporte e Lazer), às quais se encarregam da supervisão, coordenação e articulação nas áreas
sob sua responsabilidade.
A Reitoria conta ainda com um órgão de consultoria jurídica - Procuradoria Federal - e vários
órgãos de assessoramento, a saber: Comissão Própria de Avaliação (CPA), Comissão Permanente de
Pessoal Docente (CPPD), Comissão de Perícia Trabalhista (CPT); Comissão Interna de Supervisão
do Plano de Cargos e Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (CIS-PCCTAE),
Comissão de Ética, Corregedoria e Ouvidoria, cujas composições e competências estão previstas no
Regimento Geral do IFMA e nos respectivos Regimentos Internos. É importante salientar que esses
órgãos atuam de maneira independente em relação à gestão, contribuindo para obter o diagnóstico da
realidade institucional e, por conseguinte, para a solução dos problemas identificados, exercendo,
pois, uma forma de controle e fiscalização.
A organização dos Campi do IFMA é composta de uma estrutura executiva, assessorias e órgãos
de apoio, onde são observados os níveis de descentralização, os graus de hierarquização e a
articulação funcional dos órgãos em relação à administração central. Em termos de execução, cada
Campus é dirigido por um Diretor-Geral, que, além do Gabinete, dispõe de uma estrutura de
Diretorias, Departamentos, Coordenações, Assessorias, Núcleos e Órgãos de Apoio, às quais estão
subordinadas diretamente ao Diretor-Geral, mas que se relacionam funcionalmente com as
respectivas Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas.
3.2 Atuação da Unidade de Auditoria Interna
A partir dessa estrutura de governança na Reitoria e nos campi, existe a Auditoria Interna, que
atua como órgão de controle da gestão do IFMA. A Auditoria Interna, com vinculação ao Conselho
Superior nos termos do parágrafo 3º, artigo 15 do Decreto Nº 3.591/2000, é o órgão de controle
responsável por fortalecer e assessorar a gestão, bem como por racionalizar as ações de controle e
prestar apoio, dentro de suas especificidades, no âmbito da Instituição, aos órgãos do Sistema de
Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a
legislação pertinente. A Unidade de Auditoria tem como objetivo exercer orientação,
acompanhamento, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos do IFMA, devendo atuar
de forma a contribuir para o alcance dos resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia da
gestão. Além disso, deve propor as ações corretivas necessárias, buscando sempre agregar valor à
gestão e racionalizar as ações de controle. Deve, também, prestar assessoramento à alta administração
da entidade. Compete à Auditoria Interna:
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Elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT - do exercício
seguinte, na forma e nos prazos estabelecidos nas Instruções Normativas Nº 01/2007 e Nº
07/2006, ou em outras que vierem substituí-las;
Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna – RAINT - na forma e nos
prazos estabelecidos nas Instruções Normativas Nº 01/2007 e Nº 07/2006, ou em outras
que vierem substituí-las;
Apresentar os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna, consolidados através do
RAINT, e propor sua aprovação ao Conselho Superior, na forma e nos prazos estabelecidos
no Regulamento da Auditoria Interna;
Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, visando
comprovar a conformidade de sua execução;
Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de
governo, avaliando o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação
do gerenciamento;
Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da
execução com os limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;
Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e a
legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, à eficácia,
eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas
administrativos operacionais;
Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e às normas de
controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;
Examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anuais da entidade e tomadas
de contas especiais;
Propor mecanismos para o exercício do controle social sobre as ações de sua entidade,
quando couber, bem como da adequação dos mecanismos de controle social em
funcionamento no âmbito de sua organização;
Acompanhar a implementação das recomendações e determinações dos Órgãos/Unidades
do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do TCU;
Comunicar, tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares,
que causaram prejuízo ao erário, à Controladoria Geral da União, após dar ciência
Dirigente Máximo da Unidade Jurisdiciona (UJ) e esgotadas todas as medidas corretivas,
do ponto de vista administrativo, para ressarcir à entidade;
Colaborar com o controle externo no exercício de sua missão institucional;
Realizar trabalhos de auditoria nas unidades da Instituição, na forma proposta no PAINT,
com vistas à aplicação regular e a utilização racional dos seus bens e recursos;
Propor, orientar e acompanhar a implantação ou modificação de métodos, e procedimentos
administrativos, que visem racionalizar a execução, e que torne mais efetivo o exercício da
Auditoria;
Propor recomendações e estudos para criação ou alterações nas normas internas que
apresentarem fragilidades;
Acompanhar a implementação ou cumprimento das decisões e recomendações efetuadas
pelos órgãos central e setoriais do Sistema de Controle interno do Poder Executivo Federal
e do Tribunal de Contas da União;
Acompanhar a implementação ou cumprimento das recomendações efetuadas pela
Auditoria Interna;
Acompanhar a implementação ou cumprimento das decisões e recomendações do
Conselho Superior;
Planejar, propor e viabilizar ações de capacitação para os servidores lotados na auditoria
interna;
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Planejar, propor e viabilizar ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna, tais
como revisão de normativos internos de auditoria, redesenhos organizacionais com
impacto sobre a auditoria interna, aquisição ou desenvolvimento de softwares aplicados à
ação de auditoria e aquisição de recursos materiais e humanos para a auditoria interna;
Assessorar, orientar, acompanhar e avaliar os atos de gestão administrativa, orçamentária,
financeira, patrimonial, operacional e de pessoal, objetivando a economicidade, a
eficiência, a eficácia, a efetividade e a equidade, assim como a aderência regulatória;
Estabelecer e monitorar planos, programas de auditoria, critérios, avaliações e métodos de
trabalho, objetivando uma maior eficiência e eficácia dos controles internos
administrativos, colaborando para a redução das possibilidades de fraudes e erros e
eliminação de atividades que não agregam valor;
Desenvolver outras atividades dentro de sua área de atuação.

Como estratégia de atuação em relação à unidade central e, ainda, como forma de garantir sua
independência, utiliza-se o instrumento Ordem de Serviço (OS), devidamente autuada e protocolada,
para dar conhecimento à Autoridade Máxima da UPC sobre o início de trabalhos de auditoria
previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria (PAINT), este devidamente aprovado pelo
CONSUP, a ser executada nos Campus e na Reitoria, cabendo ao mesmo o encaminhamento do
documento às unidades a serem auditadas.
Com relação às informações quantitativas e qualitativas sobre auditorias e/ou fiscalizações
realizadas na área de negócio, é prudente dizer que todos os trabalhos realizados convergiram para
esse fim, isto é, macroprocesso finalístico: dimensão ensino, pesquisa e extensão componentes do
tripé educacional.
Sendo assim, temos a informar que no cumprimento do PAINT-2015, foram realizados
trabalhos de auditoria em 16 (dezesseis) unidades gestoras, dos quais 15 (quinze) foram nos
macroprocessos de apoio e 01 (uma) no macroprocesso finalístico - dimensão pós-graduação
(programa de qualificação), também foram realizadas 35 (trinta e cinco) fiscalizações relacionadas
ao processo seletivo para ingresso de novos alunos, isto é, macroprocesso finalístico – dimensão
ensino, além de auditorias especiais.
Sobre a avaliação comparativa das ações de auditorias programadas e não realizadas,
destacando os trabalhos mais relevantes, principais constatações e providencias adotadas pela gestão
da unidade prestadora de conta, a Tabela 41 traz uma análise comparativa do cumprimento do
PAINT-2015.
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Tabela 41 - Análise comparativa cumprimento PAINT-2015
1. DAS LICITAÇÕES – AÇÃO 02 DO PAINT
Objetivos: a) avaliar a regularidade das fases da licitação, com o fim precípuo de evitar procedimentos sem a devida observância dos normativos legais, incluindo as avaliar
as questões de fracionamentos de despesas;
b) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora.
Escopo: a) Análise de 50% dos processos licitatórios nas modalidades: pregão eletrônico, dispensas de licitações e inexigibilidade, adesão a atas de registro de preços; b)
controles internos da área licitações.
Trabalhos relevantes: auditoria dos controles internos na área auditada.
AUDITORIAS

AUDITORIAS

PROGRAMADAS

REALIZADAS

Unid.
Gestora

158128

CÂMPUS

RA/NA
ORDEM
SERVIÇO

Reitoria

OS 08/15

SINTESE DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES, COMUNS A
TODOS OS AUDITADOS E EXTRAIDAS DOS RELATÓRIOS.

PROVIDÊNCIAS ADOTADAS
PELA GESTÃO

1. Ausência do planejamento das aquisições de bens e serviços,
observado em todas as unidades auditadas;

1.
Como forma de melhoria
foi institucionalizada o processo
de compras, por intermédio de
polo;

RA 08
2. Aquisição de piso (confecção e instalação), por meio de adesão da ata
de registros de preço, Pregão nº 19/2013, UASG 120031, sem a
comprovação da vantajosidade para a Administração Pública, visto que
não pesquisa de preços, conforme determina a IN nº 05/2014-SLTIMPOG, Acórdão nº 509/2015-TCU;
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3. Os controles internos existentes na área de licitações, de contratos de
natureza não são capazes de agirem sobre os riscos.
4. Fragilidade nos controles internos, processos de dispensas de
licitação com falhas na autuação, isto é, ausência de numeração de folhas
e ou numeração incompleta;

158282

158284

Pinheiro

Barra do

OS 08/15

RA 18

OS 08/15

NA 52

OS 11/15

RA 11

OS 11/15

NA 51

OS 03/15

RA 03

5. Aquisição de 7.000 licenças de antivírus. Processo:
23249.012412.2013-16, por intermédio de Adesão a ata de registro de
preços sem a devida comprovação da vantajosidade para a administração,
além da verificação de que a licença ainda não está implantada em todos
os câmpus, quando da realização da auditoria, conforme dispõe Acórdão
nº 509/2015-TCU;

Corda
Bacabal

OS 04/15

RA 04

158294

Imperatriz

OS 10/15

RA 10

158285

Açailândia

OS 14/15

158289

Zé Doca

158293

Codó

RA 14
NA 50
Auditoria não realizada
OS

RA 17

17/15
Santa Inês

OS

RA 20

20/15

158286

4..As falhas de autuação, folhas
dos processos sem numeração ou
com numeração foram sanadas
após o recebimento dos relatórios
de auditoria;

2. Quanto ao atesto das notas

158297

158290

2. Não
houve
a
implementação de mecanismos de
controles internos mais eficazes
até a elaboração do presente
documento;
3.
Após o recebimento
da Nota de Auditoria, foi
providenciada a instalação dos
antivírus em todos os campus;

Monte

OS

Castelo

01/15

RA 01

6. Ausência de segregação de processos de aquisição de bens e
serviços, fato que contrariam os Acórdãos n.0413/13-Plenário e
6670/2015-2. Câmara;
7. Não cumprimento, por fornecedor, do prazo de entrega dos
materiais adquiridos, sem aplicação das penalidades previstas no
instrumento convocatório da licitação;
8. Nas aquisições por dispensa de licitação (n. 03,04 05 e 06), câmpus
Alcântara, verificou-se que as propostas não são assinadas tão pouco
datadas, fato que não permitem a confirmação da veracidade das mesmas,
além de causarem insegurança nos processos de aquisição;

fiscais sem identificação do
servidor foi regularizada;

3. Quanto

às
demais
constatações não foram
implementadas
até
a
elaboração
do
presente
documento (constatações 6,
7, 8, 9 e 10).

9. Os processos de aquisições de bens por dispensa de licitação,
câmpus Alcantara, não se encontram devidamente, autuados, numerados
forma prevista IN n. 05/02-MPOG;
10.Ausência de capacitação e / ou qualificação na área de licitações,
como por exemplo, o Câmpus Alcântara e Santa Inês, Buriticupu,
Barreirinhas, Caxias, Timon e Codó.
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158291

São João

Auditoria não realizada

dos Patos
158256

Caxias

OS

RA 16

16/15
158276

Maracanã

158285

Barreirinha

OS
05/15
OS

RA 05
RA 15

15/12
158292

Alcântara

OS
12/15

158296

Mangabeir

RA 12
NA 12

Auditoria não realizada

as
158245

Timon

158288

Centro
Histórico

158283

Buriticupu

OS
26/15
OS
07/15
OS
09/15

RA 26
RA 07

RA 09

2.DA GESTÃO DOS CONTRATOS DE NATUREZA CONTINUADA – AÇÃO 03 DO PAINT
Objetivos: a) verificar se os contratos de natureza continuada estão sendo executados em conformidade com o contratado, de modo a evitar inexecução injustificada, execução
fora das especificações, pagamentos sem respaldo contratuais ou indevidos;
b) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora.
Escopo: a) verificar a execução dos contratos de natureza continuada, vigentes no exercício de 2015, assim como os controles internos adotados na gestão e fiscalização dos
contratos de natureza continuada.
Trabalhos relevantes: auditoria controles internos da área auditada.
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AUDITORIAS

AUDITORIAS

PROGRAMAS

REALIZADAS

Unid.
Gestora

CÂMPUS

ORDEM
SERVIÇO

RA/NA

SINTESE DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES, COMUNS A TODOS
OS AUDITADOS E EXTRAIDAS DOS RELATÓRIOS.

158128

Reitoria

OS 08/15

158282

Pinheiro

1. Ausência de segregações de funções, na maioria dos câmpus auditados,
quem atesta a execução dos serviços é o Diretor de Planejamento e Gestão;
2. Ausência da figura do fiscal do contrato, devidamente formalizado;

158284

Barra

OS 08/15

RA 08
RA 18
RA 11
NA 51
RA 03

OS 11/15
do

Corda
158297

Bacabal

OS 11/15

RA 04

158294

Imperatriz

OS 11/15

RA 10

158285

Açailândia

OS 03/15

RA 14

158289

Zé Doca

Auditoria não realizada

158293

Codó

OS 10/15

RA 17

158290

Santa Inês

OS 14/15

RA 20

158286

Monte

OS 01/15

RA 01

3. Não há substituição dos trabalhadores em gozo de férias, licença
medica e faltas, fato que caracterizem descumprimento de cláusulas
contratuais;
4. Pagamentos das faturas tem ocorrido de forma intempestiva;

Castelo
158256

Caxias

OS 20/15

RA 16

158276

Maracanã

OS 05/15

RA 05

158285

Barreirinhas

OS 15/15

RA 15

158292

Alcântara

OS 12/15

RA 12

158296

S.R.

Auditoria não realizada

5. Descumprimento de convenção coletiva pela contratada Maxtec
Serviços Gerais Ltda., Câmpus Santa Inês;
6. Ausência de capacitação / e ou qualificação para os fiscais dos
contratos;

PROVIDENCIAS ADOTADA
PELA GESTÃO.

1.
No caso da ausência de
nomeação do fiscal de contratos,
foi
providenciada
a
regularização;
2.
Para a constatação “3”,
houve a notificação ao contato
para a devida regularização.
3.
Quanto aos pagamentos
realizados com atrasos foi
justificado pela ocorrência de
atrasos nos repasses feito pelo
MEC;
4.
No
tocante,
ao
descumprimento de convenção
coletiva, conforme consta no
item “5”, foi regularizada.
5.
Pendente
de
regularização o item “6”das
constatações.

Mangabeiras
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158291

São João dos

Auditoria não realizada

Patos
158245

Timon

OS 26/15

RA 26

158288

Centro

OS 07/15

RA 07

OS 09/15

RA 09

Histórico
158283

Buriticupu

3. DA GESTÃO PATRIMONIAL – AÇÃO 04 DO PAINT
Objetivos: a) análise da fase de liquidação da despesa com os lançamentos no sistema de gestão patrimonial (almoxarifado e bens patrimoniais), incluindo a legislação
fiscal;
b) verificar as condições de armazenamento dos bens adquiridos, isto é, guarda localização, segurança nos moldes do que determina a IN SEDAP n. 205/1986;
c) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora.
Escopo: a) verificar os registros de entrada dos bens adquiridos pelas unidades auditadas, em confrontando com as notas fiscais pagas;
b) analisar o Relatório Mensal do Almoxarifado com os registros SAUP e com a contabilidade; c) avaliar os controles internos adotados na gestão patrimonial.
Trabalho relevante.
AUDITORIAS

AUDITORIAS
REALIZADAS

PROGRAMADAS
Unidade Gestora

158128

158282

CÂMPUS

Reitoria

Pinheiro

ORDEM
SERVIÇO

RA/NA

OS 08/15

RA 08

OS 08/15

RA 18

OS 11/15

RA 11

SINTESE DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES, COMUNS A
TODOS OS AUDITADOS E EXTRAIDAS DOS RELATÓRIOS.

PROVIDENCIAS
ADOTADA
GESTÃO.

PELA

1. Ausência de inventários físicos e financeiros dos bens
patrimoniais do IFMA;
2. Aquisição de bens sem o devido tombamento e termos de
responsabilidades desatualizados;
3.
Aquisição de materiais de consumo sem os respectivos
registros no almoxarifado, isto é, pagos como consumo imediato;
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158284

Barra

do

OS 03/15

RA 03

Corda
158297

Bacabal

OS 04/15

RA 04

158294

Imperatriz

OS 10/15

RA 10

158285

Açailândia

OS 14/15

RA 14

158289

Zé Doca

Auditoria não realizada

158293

Codó

OS 17/15

RA 17

158290

Santa Inês

OS 20/15

158286

Monte

OS 01/15

RA 20
NA 62
RA 01

4. Registros de depreciação, amortização e exaustão de forma
precária;
5. Registros no SPIUNET de forma precária, isto é, ausência de
documentos definitivos de imóveis.

Constatações
não
implementadas, no entanto,
foi justificado que fato será
regularizado até junho de
2016.

Castelo
158291

São João dos

Auditoria não realizada

Patos
158256

Caxias

OS 16/15

RA 16

158276

Maracanã

OS 05/15

RA 05

158285

Barreirinhas

OS 15/15

RA 15

158292

Alcântara

OS 12/12

RA 12

158296

São

R

Auditoria não realizada

Mangabeiras
158245

Timon

OS 26/15
RA 26

158288

Centro

OS 07/15

RA 07

OS 09/15

RA 09

Histórico
158283

Buriticupu

4. DA GESTÃO DE FROTAS – AÇÃO 05 DO PAINT
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Objetivos:
a) verificar o funcionamento da gestão da frota, com o fito de evitar o uso indevido dos veículos e a conformidade com a IN SLTI/MPOG n. 03/2008;
b) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora
Escopo: verificar os registros de movimentação dos veículos comparando com o sistema SCDP, o contrato de fornecimentos de combustível e o contrato de motorista e
instrução, normativa 03/2008.
AUDITORIAS PROGRAMADAS

AUDITORIAS REALIZADAS

Unidade Gestora

ORDEM
SERVIÇO

CÂMPUS

RA/NA

158128

Reitoria

OS 08/15

158282

Pinheiro

OS 11/15

158284

Barra do Corda

OS 03/15

RA 08
RA 18
RA 11
NA 51
RA 03

158297

Bacabal

OS 11/15

RA 04

158294

Imperatriz

OS 11/15

RA 10

158285

Açailândia

OS 03/15

RA 14

158289

Zé Doca

158293

Codó

OS 17/15

RA 17

158290

Santa Inês

OS 20/15

RA 20

158286

Monte Castelo

RA

RA 01

SINTESE DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES,
COMUNS A TODOS OS AUDITADOS E
EXTRAIDAS DOS RELATÓRIOS.

PROVIDENCIAS
ADOTADA
GESTÃO.

1.
Aplicação de multas a veículos institucionais,
Câmpus Barra da Corda, Alcântara, Buriticupu, sem a
devida obediência ao contrato de motoristas;
2.
Fragilidade no controle interno da frota, isto é
movimentação de entrada e saída de veículos, em
descumprimento a IN 03/2008;
3.
Veículo sem o devido licenciamento, câmpus
Alcântara;

Não houve a implementação
das
recomendações
da
Auditoria Interna, itens de 1a
3, referente as constatações
até
o encerramento do
exercício de 2015.

PELA

Auditoria não realizada

01/2015
158291

São João dos

Auditoria não realizada

Patos
158256

Caxias

OS 16/15

RA 16

158276

Maracanã

OS 05/15

RA 05

168

158285

Barreirinhas

OS 15/15

158292

Alcântara

OS 12/15

158296

São Raimundo

RA 15

RA 12
NA 012
Auditoria não realizada

das Mangabeiras
158245

Timon

OS 26/15

RA 26

158288

Centro Histórico

OS 07/15

RA 07

158283

Buriticupu

OS 09/15

RA 09
NA 034
NA 043

5.DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS E PAGAMENTOS DE DESPESAS – AÇÃO 06 DO PAINT
Objetivos:
a) analisar os processos de suprimentos de fundos no intuito de constatar o atingimento das finalidades na sua utilização, inclusive em relação ao cumprimento de prazos
para execução e prestação de contas;
b) análise da fase de liquidação da despesa com os lançamentos no sistema SIAFI, incluindo a legislação fiscal;
c) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora.
Escopo:
a) análises dos processos e suprimentos de fundos; b) análises dos processos de pagamentos das despesas; c) análises dos controles internos adotados nos processos auditados;
b) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora.
Trabalho relevante
AUDITORIAS PROGRAMADAS

AUDITORIAS REALIZADAS
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Unidade
Gestora

CÂMPUS

158128

Reitoria

ORDEM
SERVIÇO

RA/NA

OS 08/15

RA 08

OS 08/15

RA 18

158282

Pinheiro

OS 11/15

RA 11

158284

Barra Corda

OS 03/15

RA 03

158297

Bacabal

OS 04/15

RA 04

158294

Imperatriz

OS 10/15

RA 10

158285

Açailândia

OS 14/15

RA 14

158289

Zé Doca

158293

Codó

OS 17/15

RA 17

158290

Santa Inês

OS 20/15

RA 20

158286

Monte Castelo

OS 01/15

RA 01

158291

S.J. Patos

158256

Caxias

OS 16/15

RA 16

158276

Maracanã

OS 05/15

RA 05

158285

Barreirinhas

OS 15/15

RA 15

158292

Alcântara

OS 12/15

158296

Mangabeiras

158245

Timon

OS 26/15

RA 26

158288

Centro Histórico

OS 07/15

RA 07

158283

Buriticupu

OS 09/15

RA 09

Auditoria não realizada

Auditoria não realizada

RA 12
NA 12
Auditoria não realizada

SINTESE
DAS
PRINCIPAIS
CONSTATAÇÕES,
COMUNS A TODOS OS AUDITADOS E EXTRAIDAS
DOS RELATÓRIOS.

1. Pagamentos de obrigações sem observância da ordem
cronológica de exigibilidade, conforme determina art. 5 da Lei
n.8.666/93;
2.
Ausência de rotina de verificação mensal dos
salários pagos aos terceirizados de forma a garantir a
compatibilidade dos valores definidos em contratos de
natureza continuada (convenção coletiva de trabalho);
3.
Pagamentos de obrigações com acréscimos de
juros e multas, Câmpus Alcântara, Buriticupu, Santa Inês,
Imperatriz, referente a contas de energia elétrica;
4.
Fragilidades na fase de liquidação de despesas,
isto é, atesto de documentos fiscais sem a identificação do
servidor que recebeu os bens ou serviços;
5.
Fragilidades nos processos de prestação de
contas referentes a suprimentos de fundos, isto é, atesto de
documentos fiscais pelo próprio suprido e ou com ausência de
atesto.
6.
Pagamento a maior referente a contrato de
locação de imóveis, campos Alcântara, assim como pagamento
a maior referente a contrato de vigilância armada, câmpus
Alcântara.

PROVIDENCIAS
ADOTADA
GESTÃO.

PELA

1.
A constatação “1”
permanece pendente de
implementação;
2.
A constatação “2”, foi
implementada;
3.
As constatações n. 3,
4
e
6,
não
foram
regularizadas;
4.
A constatação “5”foi
implementada.

.
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7. DA GESTÃO DE PESSOAS - AÇÃO 07 E AÇÃO 10 DO PAINT
Objetivos:
Ação 07: a) verificar o fiel cumprimento da legislação inerente aos atos de admissão de pessoal, inclusive com cruzamentos em bancos de dados, tais como a Relação Anual
de Informações – RAIS, além de circularizações externas.
b) avaliar a integridade e completude do atendimento da Instrução Normativa TCU nº 055/2007, que trata da obrigatoriedade de registos dos atos de admissão, concessões
de aposentadoria e pensão, junto ao Tribunal de Contas da União, via SISAC, para atendimentos de dispositivos constitucionais; e
c) avaliar a capacidade dos controles internos das áreas auditadas de identificarem, evitarem, corrigirem falhas e irregularidades, bem como de minimizarem riscos
relacionados aos processos relevantes para a consecução dos objetivos e das metas propostas para a unidade gestora.
Escopo: a) análise de 100% dos atos de admissão de pessoal que no exercício representou 569 atos examinados;
b) avaliar os controles internos adotados nas áreas auditadas.
Objetivos:
Ação 10: a) aferir e avaliar as atuais condições dos controles internos na área de Gestão de Pessoas, especificamente processos de concessão de afastamentos para participar
de programa de pós-graduação stricto sensu no país e no exterior no âmbito do IFMA.
Escopo: análise de afastamentos servidores exercícios 2012 a 2015.
Trabalho relevante
AUDITORIAS PROGRAMADAS

AUDITORIAS
REALIZADAS

Unidade Gestora

ORDEM SERVIÇO

OS 02/15 – Admissão de pessoal
158128 Progepe

OS 25/15 – Admissão de pessoal

OS 02/15 – Afastamento para pós-graduação

RA/NA

SINTESE
DAS
PRINCIPAIS
CONSTATAÇÕES,
COMUNS
A
TODOS
OS
AUDITADOS
E
EXTRAIDAS DOS RELATÓRIOS.

1.Inobservância
de
cumprimento
determinações da IN TCU 55/2007

PROVIDENCIA
S
ADOTADA
PELA
GESTÃO.
1.
Não
implementada até
o dasencerramento
do exercício

1.
Fragilidade nos controles internos
existentes nos processos de afastamento

Implementada
ações de melhoria

RA 02
RA 25

RA 13
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nos
controles
internos.

Nota: No exercício de 2014, foi da auditoria na área de gestão de pessoas-acumulação de cargos-, população objeto da
auditoria 1.902 (Mil novecentos e dois) servidores, e dado o volume de procedimentos e testes utilizados a respectiva
auditoria se estendeu até o exercício de 2015, conforme relatório ao Dirigente Máximo em março de 2015. Sendo que as
implementações encontram-se fase de conclusão.
8.

BOLSA PARA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU/ PROGRAMA PROQUALIS/AFASTAMENTO - AÇÃO 09 DO PAINT

OBJETIVOS:
a) avaliar as atuais condições de controles administrativos internos relativos às concessões de bolsas no programa Proqualis, sob gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Inovação – PRPG;
b) avaliar o cumprimento dos normativos interno do programa, inclusive a forma de acesso.
Escopo: analise dos processos de concessão da bolsa Proqualis, referente ao período de 2012 a 2015, instituída por Resolução do Conselho Superior e executada por edital.
Trabalho relevante – Macroprocesso finalístico – Dimensão pesquisa e pós-graduação.
AUDITORIA PROGRAMA
Unidade
Gestora
158128/Reitoria/
PRPGI

AUDITORIA REALIZADA

ORDEM
SERVIÇO

RA/NA

OS 02/15

RA 06

SINTESE DAS PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES,
COMUNS A TODOS OS AUDITADOS E
EXTRAIDAS DOS RELATÓRIOS.
1. Pagamentos da bolsa proqualis concomitantes
com benefícios, tais como: Capes e CNPQ

PROVIDENCIAS
PELA GESTÃO.

ADOTADA

Notificado os servidores envolvidos
para apresentar a desistências da
bolsa proqualis ou as devidas
justificativas ou ainda a devolução
dos recebidos em desconformidade
com benefício, situação
regularizada.
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9.DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES TCU E AS RECOMENDAÇÕES DA CGU – AÇÃO 08
Objetivos: Acompanhar as implementações das determinações do TCU e as recomendações da CGU, no decorrer do exercício de 2015.
Escopo: verificar o atendimento pelos envolvidos.
Resultado:
1) No decorrer do exercício de 2015, não houve recomendação da CGU;
2) As determinações do TCU, referente ao acórdão n. 6670/2015, foi parcialmente implementado, pendente o item 9.8 do Acórdão.
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Sendo assim, infere-se que das auditorias programadas no PAINT-2015, foram executas em
termos quantitativos, um percentual 84% (oitenta e quatro por cento) do total, conforme demonstração
do Gráfico 19 a seguir.
Gráfico 19 – Percentual de unidades auditadas

16%

84%
Unidades Auditadas

No decorrer do exercício foram admitidos 05 (cinco) novos servidores e afastados 02 (dois),
um para cursar mestrado e ou para exercer cargo de direção (CD-3) no campus São Luís Monte
Castelo, fato que alteração a estrutura organizacional da auditoria e impactaram em seus resultados.

3.3 Atividades de Correição e de Apuração de Ilícitos Administrativos
A Corregedoria Interna do Instituto Federal do Maranhão tem como função prevenir e apurar
as irregularidades praticadas por agentes públicos na esfera administrativa. Além disso, suas
atividades não se confundem com as atividades da Auditoria Interna ou da Comissão de Ética, apesar
de todos os setores trabalharem em conjunto visando o melhor para o Instituto.
No que se refere ao seu campo de atuação, as corregedorias podem agir de ofício, inclusive a
partir de notícias divulgadas na imprensa, em que haja indícios de autoria ou materialidade da prática
de ilícitos administrativos, ou a partir do recebimento de denúncias, inclusive anônimas, e
representações que lhes são encaminhadas por cidadãos, agentes públicos ou autoridades em geral.
A Corregedoria Interna através das notificações, citações e instauração de procedimentos
administrativos visa aumentar a credibilidade do IFMA frente aos servidores, aos outros órgãos da
Administração Pública e à sociedade em geral.
Base Legal
A Constituição Federal de 1988, art. 41 § 1º Inciso II, estabeleceu o controle da conduta dos
servidores públicos:
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
Já a Lei Nº. 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas regulamentações, como também o Código
de Ética e a LDB Nº 9.394/96, dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da
União, das autarquias e das fundações públicas federais, disciplinando os pontos centrais acerca do
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poder disciplinar da Administração Pública Federal, no Título IV – Do Regime Disciplinar, em seus
artigos 116 a 182.
Posteriormente, o Decreto Nº 5.480, de 30 de junho de 2005, instituiu o Sistema de Correição
do Poder Executivo Federal e veio regulamentar dispositivos da Lei Nº 10.683, de 28 de maio de
2003:
Art. 1º São organizadas sob a forma de sistema as atividades de correição do Poder Executivo
Federal, a fim de promover sua coordenação e harmonização.
§ 1o O Sistema de Correição do Poder Executivo Federal compreende as atividades relacionadas à
prevenção e apuração de irregularidades, no âmbito do Poder Executivo Federal, por meio da
instauração e condução de procedimentos correcionais.
§ 2o A atividade de correição utilizará como instrumentos a investigação preliminar, a inspeção, a
sindicância, o processo administrativo geral e o processo administrativo disciplinar.
Por derradeiro, a Portaria PR-CGU Nº 335, de 30 de maio de 2006, regulamentou, com maior
detalhamento, o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal.
Competência e Responsabilidades
A Corregedoria Interna atua em processos oriundos do recebimento de denúncias e
representações que lhe são encaminhadas por diversos segmentos da sociedade e órgãos públicos, tais
como: cidadãos, alunos, servidores públicos, Ministério Público Federal, Departamento de Polícia
Federal, órgãos do Poder Judiciário, dentre outros.
Pode atuar ainda por iniciativa própria, em decorrência de trabalhos de auditoria ou de notícias
divulgadas na imprensa, em que se apontem indícios ou provas de irregularidades administrativas
disciplinares praticadas por servidores do IFMA.
A Corregedoria será encarregada das atividades relacionadas à prevenção e apuração de
irregularidades administrativas no âmbito do Instituto Federal do Maranhão, atividades estas
exercidas com autonomia, independência e com base na lei, observando a conduta dos servidores
integrantes do IFMA, em observância aos padrões de imparcialidade, moralidade, isenção e
probidade.
No desempenho de suas atividades a Corregedoria utilizará os instrumentos de investigação
preliminar, Sindicância, Processo Administrativo geral e processo Administrativo Disciplinar; dentre
outros instrumentos legais de apuração de infrações administrativas. A Corregedoria está sujeita à
orientação normativa da Controladoria Geral da União – CGU, como Órgão Central do Sistema e à
supervisão técnica da respectiva Unidade Setorial do Ministério da Educação.
O Corregedor exercerá ainda os papeis de supervisão, coordenação e execução dos
procedimentos disciplinares em funcionamento no IFMA.
A supervisão do funcionamento consiste em acompanhar as atividades das Comissões
Disciplinares instauradas, fiscalizando-as e cobrando-as quanto à utilização da legislação vigente e o
cumprimento dos prazos e formalidades.
Já a execução, corresponde a instauração de processos e procedimentos disciplinares que se
façam necessários e pôr fim a coordenação será exercida mediante a organização e fornecimento de
informações sobre os processos em curso, participando de atividades conjugadas com os demais
integrantes e sugerindo medidas de aprimoramento para otimizar os trabalhos.
Atualmente a Corregedoria Interna desenvolve trabalhos junto a Comissão de Ética e a Diretoria
de Direitos Humanos da Instituição no intuito de prevenir possíveis infrações ou conciliar conflitos
já existentes.
Quanto às responsabilidades, a equipe da Corregedoria apurou:
26 (Vinte e seis) Processos Administrativos Disciplinares no ano de 2015, conforme quadro
em anexo, obtendo bons resultados destes procedimentos, já que muitos investigados optaram
por solucionar a lide antes do relatório final;
• 48 (Quarenta e oito) termos de regularidade;
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•

•
•

51 (Cinquenta e uma) Notificações;
25 (Vinte e cinco) Declarações;

No entanto, a Corregedoria ainda vem enfrentando obstáculos difíceis de serem vencidos, pois
a falta de uma Comissão Permanente de Processo, a recusa injustificada de servidores para participar
das comissões e o crescimento exponencial das demandas vem gerando um acúmulo cada vez maior
de denúncias/processos sem solução.
O Corregedor ao buscar meios para diminuir o problema participou e ainda participa
pessoalmente de vários processos administrativos na qualidade de presidente.
Por fim, quanto às informações solicitadas acerca do Sistema de Gestão de Processos
Disciplinares, o gestor informa que restam prejudicadas, pois por diversas vezes solicitou via email/telefone o seu cadastro, login e senha no sistema de Correição Federal, sem, contudo, obter êxito
em seus pedidos. A Tabela 42 a seguir apresenta um resumo dos processos administrativos
disciplinares e sindicâncias instaurados, em 2014, pela Corregedoria Interna do IFMA, com suas
respectivas situações:

Tabela 42 – Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias em 2015 no IFMA.
Nº.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

PROCESSO
23249.017594/2013-11
23249.039534/2014-22
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.010387/2014-17
23249.004345/2014-11
23249.010387/2014-17
23249.040806/2014-37
23249.021490.2013-11
23249.010387/2014-17
23249.044498/2013-38
23249.022095/2012-57

CAMPUS
Centro Histórico
Monte Castelo
Monte Castelo
Monte Castelo
Maracanã
Maracanã
Zé Doca
Centro Histórico
Zé Doca
Pinheiro
Zé Doca
Açailândia
Alcântara
Alcântara
Maracanã
Imperatriz
Monte Castelo
Buriticupu
Imperatriz
Alcântara
Monte Castelo
Centro Histórico
Monte Castelo
Monte Castelo
Zé Doca
Santa Inês

SITUAÇÃO
Arquivado – Exoneração a pedido
Suspenso – Protocolo - Falta portaria
Regular – 18/12/2015
Regular – 19/05/2015
Regular – 16/07/2015
Notificação - Abertura de PAD
Regular – 19/05/2015
Notificação - Abertura de PAD
Regular – 19/05/2015
Suspenso – Protocolo - Falta portaria
Regular – 19/05/2015
Regular – 19/05/2015
Suspenso – Protocolo - Falta portaria
Suspenso – Protocolo - Falta portaria
Regular – 19/05/2015
Regular – 19/05/2015
Regular – 30/12/2015
Regular – 16/07/2015
Regular – 16/07/2015
Relatório Final – 02/02/2015
Relatório Final – 10/11/2015
Relatório Final – 14/04/2015
Relatório Final – 06/03/2015
Relatório Final – 13/02/2015
Relatório Final – 05/02/2015
Relatório Final – 04/02/2015

3.4 Gestão de Riscos e Controles Internos
Os níveis de riscos, em todas as categorias (ambientais, sociais, econômicos, geopolíticos e
tecnológicos), vêm aumentando globalmente. Esta nova realidade vem exigindo cada vez mais das
organizações a capacidade de lidar com altos graus de riscos em seus Planos Estratégicos, Programas,
Projetos e Processos Finalísticos. Diante desta realidade, o Instituto Federal do Maranhão considera
como fundamental a implementação de melhorias nos seus processos, objetivando o gerenciamento
de riscos que permitam seu tratamento e a prevenção de crises.
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Preocupados com a melhoria de seus processos institucionais e busca da excelência, a alta
gestão do IFMA (nível estratégico), aderiu em 05 de novembro de 2013, ao Programa Nacional de
Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), conforme pode ser visto através do Termo de
Compromisso de Organização Adesa (ver Anexo A), e desde o ano de 2014, vem implementando
ações de melhoria na gestão, orientadas pelo Programa GESPÚBLICA.
Segundo a metodologia adotada pelo Programa GESPÚBLICA, o gerenciamento de riscos está
intimamente relacionado aos objetivos da organização. Nesse sentido, o IFMA vem elaborando os
seus Planos de Gestão de Riscos baseado nos seus Macroprocessos Finalísticos e de Apoio. Em 2015,
foi elaborado o Plano de Gestão de Risco para o Macroprocesso de Apoio - Infraestrutura de
Tecnologia da Informação (ver Anexo B), o qual faz parte da Dimensão Estratégica Administração.
Outros Planos de Gestão de Riscos, para os demais Macroprocessos de Apoio e os Macroprocessos
Finalísticos, encontra-se em fase de elaboração.
Quanto ao funcionamento do controle interno a informação está estruturada conforme o Quadro
17, que dispõe de diversas afirmativas sobre os seguintes aspectos do sistema de controles internos,
avaliado no âmbito do IFMA: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle,
informação e comunicação e monitoramento. Assim, os valores marcados representam a média das
avaliações dos gestores sistêmicos responsáveis pelas 05 (cinco) dimensões estratégicas institucionais
(Ensino, Pesquisa, Extensão, Administração e Gestão de Pessoas). A análise crítica consiste em um
apanhado dos pontos mais relevantes na visão de cada gestor. Desta maneira, o IFMA pode avaliar
em que dimensão podem ser encontrados os pontos fortes e os que requerem melhorias, no intuito de
promover o fortalecimento dos controles internos.
Quadro 17 - Avaliação do Sistema de Controles Internos da UJ
ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM
AVALIADOS
Ambiente de Controle
1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução
dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

VALORES
1

2

3

4
X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.

X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em
documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e
servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos,
das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras
das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência
da UJ.

X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados
planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco
10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.

1

2

3

4

5
X

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e
metas da unidade.
12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa)
envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da
probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para
mitigá-los.

5

X
X
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13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e
de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no
perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e
externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados
em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos
processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para
apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de
bens e valores de responsabilidade da unidade.
Procedimentos de Controle
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os
riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X
1

2

3

4

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam
consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de
benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão
diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada,
armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

1

2

3

4

5

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade
suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada,
tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos
e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma
eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em
todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua
validade e qualidade ao longo do tempo.

5

X

1

2

3

4

5
X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas
avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu
desempenho.

X

Análise crítica e comentários relevantes:
Dentre os itens destacados, ressalta-se a necessidade de ações mais eficientes para diagnóstico e avaliação dos
riscos envolvidos nos processos estratégicos e para monitoramento do controle interno.
Ciente da importância dos controles internos para a otimização do desempenho das atividades, o IFMA tem
investido em diversas frentes na busca de melhorias. Destacam-se como principais medidas a realização de
treinamentos e capacitações para fins específicos de divulgação e esclarecimento sobre os procedimentos
utilizados no dia-a-dia das atividades de diversos setores e o aprimoramento dos sistemas de informação, mais
notadamente o SUAP, que através da expansão de seus módulos tem oferecido melhor acompanhamento e
controle dos processos inerentes às atividades da instituição. O portal do IFMA dispõe de todos os documentos
que regem a instituição, permitindo que a sociedade também contribua para a melhoria dos controles internos.
Escala de valores da Avaliação:
(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.
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(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.
(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.
(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.
(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

3.5 Informações sobre a Empresa de Auditoria Independente Contratada
Este item não se aplica ao IFMA, pois a Instituição não contrata empresa de auditoria
independente para realizar auditoria na gestão ou nas demonstrações contábeis, tendo em vista que
possui sua própria unidade de auditoria interna.
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4. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Este capítulo descreve o relacionamento com a sociedade: canais de acesso do cidadão, carta
de serviços ao cidadão, aferição do grau de satisfação dos cidadãos usuários, mecanismos de
transparência das informações relevantes sobre atuação da unidade e medidas para garantir a
acessibilidade aos produtos, serviços e instalações.
4.1 Canais de Acesso ao cidadão:
A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)
seguirá diretrizes norteadoras da Controladoria Geral da União-CGU, destacando que, a ouvidoria
pública, no Poder Executivo Federal, tem como finalidade fomentar a participação e a conscientização
da população acerca do direito de receber um serviço público de qualidade, eficiente e respeitoso.
Além disso, essa unidade tem um papel relevante para identificar os pontos que precisa
melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Instituição, desta forma funciona como
intermediador entre os o cidadão e a organização agindo como instrumento participativo dessa
sociedade. As administrações vêm usando esse instrumento de participação popular com a finalidade
de captar indicadores para melhorias de serviços públicos. Assim também, em defesa da
administração, tendo em vista assistir o atendimento de reivindicações de funcionários, exercendo
um controle preventivo corretivo de arbitrariedade ou de negligências, de problemas interpessoais ou
abuso de poder de poder das chefias.
É importante lembrar que a Ouvidoria Institucional não tem o papel do Fale Conosco, tira
dúvidas ou pedido de informações rotineiras. Apesar disso, respondemos às manifestações tendo em
vista viabilizar a Lei de Acesso à Informação (LAI) Nº 12.527/2011, e orientamos o cidadão a
registrar tais demandas nos respectivos canais apropriados.
Respeitando as diretrizes da Controladoria Geral da União, o seu principal papel é o de receber
manifestações dos cidadãos, interpretá-las e buscar soluções para o caso visando ao aprimoramento
da qualidade dos serviços prestados, além de informar adequadamente a direção da organização sobre
os indicativos de satisfação dos usuários.
Cabe ressaltar que os serviços desempenhados por esta Instituição de Ensino Técnico e
Tecnológico perpassam pela finalidade da promoção social e do desenvolvimento humano que
começa com o redesenho organizacional, mudança de comportamento e compromisso profissional.
A Ouvidoria, para realizar seu papel depende da parceria de todas as unidades e principalmente de
pessoas compromissadas com a educação de qualidade; por meio do Ensino, Pesquisa e Extensão
fazem a diferença e compõem esta Instituição.
4.1.1 Perspectivas de atuação da Ouvidoria
• Receber e encaminhar às instâncias competentes - unidades:
• Solicitação, Sugestão, Reclamação, Denúncia, Elogio;
• Informação aos solicitantes quanto ao encaminhamento adotado em relação à sua
solicitação;
• Acompanhar as providências adotadas até a obtenção da solução do serviço público;
• Sugerir a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento na prestação do serviço público;
• Relatórios estatísticos com os tipos de manifestações mais frequentes, por local e períodos
de tempo e avaliação quantitativa dos resultados;
• Monitoramento contínuo das manifestações por tempo e local de ocorrência por meio de
planilha elaborada para essa finalidade;
4.1.2 Atendimento ao Cidadão
O atendimento é individual, dependendo da situação, poderá ser coletivo em forma de reunião
ou de fórum segundo a necessidade e/ou número de envolvidos na demanda.
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4.1.3 Formas de Manifestações e Canais de Comunicação dos Cidadãos
As formas de manifestações, com suas respectivas definições (a sugestão, o elogio, a
reclamação, a solicitação de providências e a denúncia) são apresentadas na Figura 16.

manfestações

Figura 16 – Formas de Manifestações

Elogio

Elogio é a demonstração de apreço, reconhecimento ou
satisfação sobre o serviço recebido ou relativo a
pessoas que participaram do serviço/atendimento.

Solictação

Manifestação em que o objeto e o sujeito são
claramente definidos, também podendo indicar
insatisfação; deve conter, necessariamente, um
requerimento de atendimento ou serviço a ser
prestado pela Administração

Reclamação

Manifestação de insatisfação ou protesto sobre um
serviço prestado, ação ou omissão da administração
e/ou servidor público, considerado ineficiente, ineficaz
ou não efetivo

Denúncia

É a comunicação de irregularidades ocorridas na
administração pública ou de exercício negligente ou
abusivo dos cargos, empregos e funções. É também
comunicação de infrações disciplinares ou prática de
atos de corrupção, ou improbidade administrativa, que
venham ferir a ética e a legislação.

Sugestão

É a comunicação de irregularidades ocorridas na
administração pública ou de exercício negligente ou
abusivo dos cargos, empregos e funções. É também
comunicação de infrações disciplinares ou prática de
atos de corrupção, ou improbidade administrativa, que
venham ferir a ética e a legislação.

Fonte: Manual de Ouvidorias Públicas Federais (conceitos sintetizados).

Os canais de comunicação são os meios pelos quais os cidadãos fazem sua manifestação (a
sugestão, o elogio, a reclamação, a solicitação de providencias, denúncia e pedido de informação)
conforme seguem na Figura 17. Tal Figura demonstra os canais com suas respectivas formas de
acesso: Telefone, Sistema de Informação (SUAP), Fale Conosco, Correspondência, e-OUV e
Presenciais. A finalidade dos canais de Sistema de Informação ao Cidadão é atender os pedidos de
informação ao cidadão.

CANAIS

Figura 17 – Canais de Comunicação
Telefone

(98) 3215-1801

Sistema de
Informação(Suap)

www.ifma.edu.br/ouvidoria;

Fale Conosco

Acesso em cada página do campus

Correspondência

Avenida Marechal Castelo Branco, nº
789, Bairro São Francisco – São Luís /MA
(segundo piso, sala 32) cep 65.076-091;

Presencial

Avenida Marechal Castelo Branco, nº
789, Bairro São Francisco – São Luís /MA
(segundo piso, sala 32) cep 65.076-091;

e-SIC

http://www.acessoainformacao.gov.br/
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e-OUV

https://sistema.ouvidorias.gov.br/

A Figura 18, abaixo, representa de forma sintética o fluxo das formas de manifestações
mencionadas na Figura 16.
Figura 18 – Fluxo Sintético das Demandas

Recebimento

Registro na
Planilha de
Monitoramento
de Controle do
Prazo

Análise das
demandas

Análise para
Encaminhar para
Unidades
Correspondentes

Resposta
Resposta Intermediária
dos Procedimentos
Adotados ao Cidadãos

Ao Receber Retorno das
Unidades, Encaminhar
Resposta Final aos Demandantes
com Adequações Necessária ao
Texto , de Modo Deixar
Compreenssíveis as Informações

Ressaltamos que, apesar de tratarmos as demandas recebidas pelo canal de e-mail,
orientamos os cidadãos a registrarem as mesmas pelos canais supracitados na Figura 17, pois
esse canal (e-mail) apresenta desvantagem quanto ao controle e ao Registro.
Informamos também que estamos respondendo pelo canal “Fale conosco”, que não faz parte
das atribuições da Ouvidoria, e que deverá ser a última instância acionada por um demandante.
O Canal “Fale Conosco” é uma comunicação via web que está disponível na página de cada
campus. Assim, quando o cidadão tem alguma demanda para um determinado campus, ele preenche
um formulário disponível no site do IFMA. Tais informações preenchidas seguem para o e-mail da
Ouvidoria, que faz análise e encaminha para conhecimento e providências cabíveis dependendo do
caso.
Uma análise comparativa das Formas de Manifestações (reclamação, solicitação, denúncia,
elogio e sugestão), com seus respectivos Canais de Comunicação (telefone, presencial, e-mail, Fale
Conosco e SUAP), entre os anos de 2014 e 2015, é apresentada nas Tabelas 43 e 44.

Tabela 43 -Dados por Manifestação e Canal 2014
Nº

MANIFESTAÇÃO
RECLAMAÇÃO
SOLICTAÇÃO
DENÚNCIA
ELOGIO
SUGESTÃO
TOTAL
Fonte: OUVIDORIA / IFMA
1
2
3
4
5

ANO DE 2014
QUANT.
N°
32
1
602
2
8
3
9
4
7
5
658

CANAL
TELEFONE
PRESENCIAL
E-MAIL
FALE CONOSCO
SUAP
TOTAL

QUANT.
75
1
223
320
39
658

Tabela 44 – Dados por Manifestação e Canal 2015
Nº
1
2
3
4
5

MANIFESTAÇÃO
RECLAMAÇÃO
SOLICTAÇÃO
DENÚNCIA
ELOGIO
SUGESTÃO
TOTAL

ANO DE 2015
QUANT.
N°
90
1
425
2
20
3
4
4
5
5
544

CANAL
TELEFONE
PRESENCIAL
E-MAIL
FALE CONOSCO
SUAP
TOTAL

QUANT.
61
1
211
109
162
544

Fonte: OUVIDORIA / IFMA
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Os Gráficos 20, 21, 22 e 23 representam os resultados das Tabelas 43 e 44.
Gráfico 20 – Formas de Manifestações
em 2014

Gráfico 21 – Canais de Comunicação em
2014
% Canais 2014

% Manifestações 2014
1%

1%

6%

5%

11%
0%
TELEFONE

RECLAMAÇÃO

1%

SOLICITAÇÃO

PRESENCIAL

34%

DENÚNCIA

FALA CONOSCO

ELOGIO

92%

SUGESTÃO

E-MAIL

49%

SUAP

Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Gráfico 22 – Formas de Manifestações
em 2015

% Canais 2014

% Manifestações 2015

1%

1%

4%

Gráfico 23 – Canais de Comunicação
em 2015

16%

30%

RECLAMAÇÃO

11%

0%
39%

TELEFONE
PRESENCIAL

SOLICITAÇÃO
E-MAIL

DENÚNCIA
ELOGIO

78%

FALA
CONOSCO

SUGESTÃO

20%

SUAP

Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Nota-se que houve uma diminuição de demandas do ano de 2014 para 2015, comparando as
tabelas 43 e 44. Esse fato justifica-se por conta da publicação da Carta de Serviços ao Cidadão no
Portal do IFMA e da transparência ativa (portal.ifma.edu.br).
4.1.4 Canais de Comunicação
Os canais de comunicação demandam manifestações específicas, conforme seguem abaixo.
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4.1.4.1 Telefone
Neste ano de 2015, esse canal registrou manifestações do tipo solicitação, relacionado com
pedidos de informação quanto às dúvidas de seletivo de alunos e contatos de telefones.
4.1.4.2 E-mail
Canal mais utilizado por conta da facilidade de acesso, está relacionado com todas as espécies
de demandas: reclamação, denúncia, sugestão, elogio e principalmente solicitação de informação.
Apesar de a Ouvidoria atender aos pedidos de informação, essa unidade orienta aos
demandantes que esse canal não é apropriado para tal manifestação, pois o Sistema de Informação ao
Cidadão foi criado para essa finalidade. Ressaltamos aos usuários não usar mais esse canal de e-mail
já que o IFMA aderiu ao e-OUV (Sistema Integrado de Ouvidorias Federais), pois o canal de e-mail
tem suas limitações e dificuldades tanto nos aspectos de controle (protocolo, tempo no controle das
demandas) quanto nos aspectos de duplicidade de esforços, já que precisa cadastrar essas demandas
tanto no sistema interno SUAP quanto na ferramenta tecnológicas e-OUV pelo motivo de ambos não
se encontrarem no presente momento integralizado.
4.1.4.3 Fale conosco
Esse canal não faz parte do papel de Ouvidoria, já que a Ouvidoria não acionada de forma
imediata, mas sim em última instância pelo cidadão. E esse meio de contato é acionado mais para
tirar dúvidas e solicitar orientações quantos aos serviços oferecidos aos Campi.
4.1.4.4 SUAP
O segundo canal mais usado, registra todas espécies de manifestação. Pode ser encontrado no
portal do IFMA (portal.ifma.edu.br) no link de “Demandas à Ouvidoria” cuja finalidade é registrar
as manifestações dos usuários.
4.1.4.5 e-OUV
O Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal (e-OUV), desenvolvido pela
Controladoria-Geral da União (CGU), é utilizado por diversos órgãos para recebimento e tratamento
de manifestações (reclamação, solicitação, denúncia, elogio e sugestão). A Figura 19 apresenta a
visualização do Banner da Internet do Poder Executivo Federal (e-OUV) no portal da Controladoria
Geral da União (https://sistema.ouvidorias.gov.br).
Figura 19 – Banner da Internet do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (eOuv)

Fonte: Site da CGU https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx

A Ouvidoria-Geral da União (OGU), por meio da Coordenação-Geral de Orientação e
Acompanhamento de Ouvidorias (CGOUV) administra as adesões ao sistema, assim como auxilia as
ouvidorias na sua utilização, em conformidade com as diretrizes da Instrução Normativa OGU Nº
01/2014. Neste contexto, para orientar as ouvidorias no desempenho de suas atividades, a OGU
desenvolve materiais de apoio.
Essa ferramenta tecnológica é essencial para que as ouvidorias possam atender o cidadão de
maneira rápida e segura.
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Esse sistema pode ser acessado pelo cidadão tanto no portal da Controladoria Geral da União
(https://sistema.ouvidorias.gov.br) e brevemente no Portal do IFMA (portal.ifma.edu.br), cujo acesso
está sendo providenciado para breve.
O Quadro 18 apresenta as manifestações no e-OUV no ano de 2015, discriminadas por número
de protocolo, espécie de manifestações e a situação da manifestação, pela Ouvidoria do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

Quadro 18 - Manifestações no e-OUV em 2015
MANIFESTAÇÕES DO E-OUV
NUP (Número Único de
Espécie de
Situação
Protocolo)
Manifestações
23546004199201578
Denúncia
Encerrada
23546005625201591
Reclamação
Encerrada
23546000743201511
Denúncia
Encerrada
23546004335201520
Denúncia
Encerrada
23546004383201518
Denúncia
Encerrada
23546004310201526
Denúncia
Encerrada
23546004314201512
Solicitação
Encerrada
23546004269201598
Denúncia
Encerrada
23546004202201553
Denúncia
Encerrada
23546004255201574
Denúncia
Encerrada
23546003673201544
Solicitação
Encerrada
23546002959201511
Reclamação
Encerrada
23546002207201541
Solicitação
Encerrada
23546002111201583
Denúncia
Encerrada
23546002082201550
Solicitação
Encerrada
23546001721201560
Denúncia
Encerrada
23546001603201551
Solicitação
Encerrada
MANIFESTAÇÕES
QUANTIDADE
Solicitação
5
Reclamação
2
Denúncia
10
Total de Manifestações
17
Fonte: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoLogin.aspx

Gráfico 24 – Representação Gráfica das
Manifestações no e-OUV em 2015
% manifestações 2015
0%

12%

RECLAMAÇÃO

29%
0%

SOLICITAÇÃO
DENÚNCIA

59%

ELOGIO
SUGESTÃO

Fonte: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoLogin.aspx

Os assuntos referentes à reclamação foram: falta de internet, a falta de professores e
consequente atraso das aulas em um dos Núcleos Avançados. Quanto às denúncias, os assuntos
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foram: ausência de servidores e acumulação de cargos. Já, quanto às solicitações de providências,
foram a respeito de indeferimento, de afastamento para doutorado, questionamento do período de
consultas públicas para o cargo de Diretor Geral de Campus e desbloqueio de sistema SIGEPE.
As manifestações sugestão, elogio, solicitação, reclamação, denúncia; foram tratadas conforme
a Instrução Normativa Nº 1 da Ouvidoria Geral da União, da Controladoria-Geral da União, de 05 de
novembro de 2014.
Observação: optamos em tratar esse canal em separado dos demais, por conta de ainda não ter
sido possível cadastrar esses dados em sistema próprio (Sistema Unificado da Administração PúblicaSUAP) da instituição, responsável de gerar as informações para elaboração dos relatórios.
Seguem as Tabela 45 e 46, dos anos de 2014 e 2015, respectivamente, que representam a origem
das demandas de manifestantes interno (servidor, aluno, terceirizados) e externo.
Tabela 45 – Origem de Demanda 2014
ANO DE 2014
DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM DE DEMANDA
Quantidade de Demanda Interna
Quantidade de Demanda Externa
Total de Manifestante

PERCENTUAL %
82
12%
576
88%
658
100%

Tabela 46 – Origem de Demanda 2015
ANO DE 2015
DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM DE DEMANDA
Quantidade de Demanda Interna
Quantidade de Demanda Externa
Total de Manifestante

PERCENTUAL %
396
61%
148
39%
544
100%

Seguem, também, as Tabelas 47, de 2014, e a Tabela 48, de 2015, que classificam as
manifestações por assunto mais recorrente. E, em seguida, as representações gráficas dos assuntos,
conforme Gráficos 25 e 26, dos anos 2014 e 2015, respectivamente.
Tabela 47 – Classificação por Assuntos em 2014
ANO DE 2014
Nº

1
2
3
4

ASSUNTOS

RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

DENÚNCIA

ELOGIO

SUGESTÃO

TOTAL
POR
ASSUNTO

PERCENTUAL
%

Concurso
TAE
Seletivo
do IFMA
Pronatec

4

167

1

1

1

174

26 %

10

145

0

1

2

158

24 %

3

25

0

0

0

28

4%

0

0

62

9%

0
1
0
1
2

0
0
0
2
1

53
19
38
80
14

8%
3%
6%
12 %
2%

3

1

9

1%

0
9

0
7

23
658
60

3%
100 %

Solic. de
1
61
0
Contato
5
Cursos
1
52
0
6
Servidor
6
5
7
7
Alunos
3
35
0
8
Outros
3
74
0
9
Prestador
0
11
0
de Serviço
10 Concurso
1
4
0
Docente
11
Sisu
0
23
0
Manifestação
32
602
8
Total de Pedido de Informação Por Meio do e-SIC
Fonte: OUVIDORIA / IFMA
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Gráfico 25 – Demandas por Assunto em 2014

DEMANDAS POR ASSUNTO

ASSUNTOS

2014

SISU
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SOLICITAÇÃO
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Tabela 48 – Classificação por Assuntos em 2015
ANO DE 2015
Nº

1
2
3
4

ASSUNTOS

Estacionamento
Obras
Ensino

RECLAMAÇÃ
O

SOLICITAÇ
ÃO

DENÚNCI
A

ELOG
IO

SUGESTÃ
O

TOTA
L POR
ASSU
NTO

PERCENTUAL
%

1

0

0

0

0

1

0%

0
24

0
137

1
4

0
0

0
1

1
166

0%
31 %

0

0

0

0%

0

1

18

3%

0
0

1
0

144
3

26 %
1%

3
0

1
1

79
66

15 %
12 %

1

0

46

8%

0
4

0
5

20
544
78

Pós0
0
0
Graduação
5
Graduação e
3
14
0
Transferidos
6
Concurso
16
125
2
7
Infra1
1
1
estrutura
8
Outros
22
41
12
9
Solic. de
2
63
0
Contato
10
Seletivo do
9
36
0
IFMA
11
Processo
12
8
0
Manifestação
90
425
20
Total de Pedido de Informação Por Meio do e-SIC
Fonte: OUVIDORIA / IFMA

4%
100 %
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Gráfico 26 – Demandas por Assunto 2015

2015
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Conforme foi observado no Gráfico 25 do ano de 2014 que aproximadamente 92% das
demandas registradas eram pedidos de informação. Já em 2015, conforme Gráfico 26, houve uma
redução nesses pedidos de informação.
A Ouvidoria, em parceria com a Assessoria de Comunicação e a Diretoria de Gestão e
Tecnologia da Informação do IFMA, realizou as seguintes ações em 2015:
• Publicação das informações da transparência ativa, exigidas pela Lei Nº 12.527/2011 e
o Decreto Nº 7.724/2012;
• Divulgação da Carta de Serviço ao Cidadão, conforme será visto mais adiante na seção
4.2;
• Publicação no Portal do IFMA de informações pertinentes a assuntos mais demandados
no ano de 2014, tais como: convocação e nomeação de concursos públicos, lista de
terceirizados, contatos, cursos oferecidos, entre outros, com o intuito de antecipar essas
respostas no ano de 2015;
• Reformulação do Portal tendo em vista maior facilidade ao acesso às informações.
É importante destacar, fazendo uma análise comparativa entre ano de 2014 e o ano 2015, que
houve uma redução nas solicitações, considerando os pedidos de informações oriundos da Ouvidoria
(canal inapropriado para pedido de informação).
4.1.5 Tipos de Demandas por campus de 2014 e 2015
Na Tabela 49 (2014) e Tabela 50 (2015) abaixo, demonstram a discriminação de espécie de
manifestações (reclamação, solicitação, denúncia, elogio e sugestão) dos respectivos Campi.
Importante ressaltar que as solicitações podem ser:
• Solicitação de providências, que é inserido nos trabalhos de Ouvidoria já explanado na
Figura 16 – Formas de Manifestações.
• Pedido de informação, que é uma manifestação feita pelo cidadão por meio do e-SIC,
sistema eletrônico do serviço eletrônico do serviço de informação ao cidadão, de acordo
será explicado mais à frente na Figura 20 – Sistema e-SIC, nessa mesma seção
Além disso, informamos que o Instituto Federal do Maranhão recebe muitos pedidos de
informação por meio de canais da ouvidoria, tais como: telefone, SUAP e principalmente por e-mail.
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Apesar de atendermos essas solicitações de informações, recebidas por meio desses canais,
orientamos os cidadãos a registrar essas manifestações por meio do canal apropriado, que é o e-SIC
conforme será explicado mais a frente abaixo da Figura 20 – Sistema e-SIC, nessa mesma seção.
Dentre essas solicitações de 2015, a maioria dos casos se refere aos assuntos: esclarecimentos
de concurso público, códigos de vagas, convocação e nomeação, edital de transferência externa e
interna, edital de disciplinas isoladas, SISU, processo seletivo de aluno e professor, e sobre cursos
oferecidos pelo IFMA.
Já quanto às denúncias de 2015, os conteúdos se referem à acumulação de cargo de servidores,
ausência de servidores em seu local de trabalho, desvio de finalidade de bens públicos.
Tabela 49 – Relatório Anual de Demandas por Campus em 2014
RELATÓRIO ANUAL DE DEMANDAS POR CAMPUS DE 2014
ESPÉCIE DE M ANIFESTAÇÕES
TO TAL PO R C AMPUS

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7

427
6
2
15
5
4
15
24
12
1
10
2
22
16
33
5
9
10
19
11
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
658
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SÃO R. DAS…
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Gráfico 27 – Demanda por Campus em 2014

RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

DENÚNCA

ELOGIO

SUGESTÃO

TOTAL DE DEMANDAS POR CAMPUS

PERC. %
65
1
0
2
1
1
2
4
2
0
2
0
3
2
5
1
1
2
3
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

PESIDENTE DUTRA

S UGES TÃO

CAMP. AVAN.…

8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
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1
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
8

ITAPECURU
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6
1
13
4
4
9
21
10
1
10
2
19
15
32
5
7
10
17
11
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
602

CAMP. AVAN.…

S O LIC ITAÇ ÃO

CAMP. AVAN…

Nº
CAM PUS
REC LAMAÇ ÃO
1
REITORIA
11
2
AÇAILÂNDIA
0
ALCÂNTARA
0
3
BACABAL
4
1
BARREIRINHAS
5
1
BARRA DO CORDA
6
0
BURITICUPU
5
7
8
CAXIAS
3
9
CENTRO HISTÓRICO
2
COELHO NETO
10
0
CODÓ
0
11
12
GRAJAÚ
0
IM PERATRIZ
3
13
SÃO LUÍS M ARACANÃ
1
14
M ONTE CASTELO
1
15
PINHEIRO
0
16
17
SANTA INÊS
1
SÃO JOÃO DOS PATOS
0
18
SÃO R. DAS M ANGABEIRAS
2
19
TIM ON
0
20
21
ZÉ DOCA
1
22
PEDREIRAS
0
23
VIANA
0
24
SÃO JOSÉ DE RIBAM AR
0
25 CAM P. AVANÇADO CAROLINA
0
26
0
CAM
P. AVANÇADO PORTO FRANCO
27 CAM P. AVANÇADO ROSÁRIO
0
28
0
ITAPECURU
29
ARAIOSES
0
30 CAM P. AVAÇADO M IRINZAL
0
31
PRESIDENTE DUTRA
0
TOTAL
32

Fonte: OUVIDORIA / IFMA
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Tabela 50 - Classificação por Campus de 2015
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CAMPUS
REITORIA
AÇAILÂNDIA
ALCÂNTARA
BACABAL
BARREIRINHAS
BARRA DO CORDA
BURITICUPU
CAXIAS
CODÓ
IMPERATRIZ
PINHEIRO
SANTA INÊS
SÃO JOÃOS DOS PATOS
CENTRO HISTÓRICO
SÃO LUÍS MARACANÃ
MONTE CASTELO
SÃO R. DAS MANGABEIRAS
TIMON
ZÉ DOCA
COELHO NETO
GRAJAÚ
PEDREIRAS
VIANA
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
CAMP. AVANÇADO CAROLINA
CAMP. AVANÇADO PORTO FRANCO
CAMP. AVANÇADO ROSÁRIO
ITAPECURU
ARAIOSES
CAMP. AVAÇADO MIRINZAL
PRESIDENTE DUTRA
TOTAL

Fonte: OUVIDORIA / IFMA

RECLAMAÇÃO
49
0
3
1
1
0
0
1
0
6
1
1
2
4
0
10
2
1
5
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
90

SOLICITAÇÃO
276
0
0
2
7
5
3
11
13
2
1
4
5
6
21
52
10
4
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
425

DENÚNCIA
1
0
0
0
0
3
5
0
1
1
0
6
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

ELOGIO SUGESTÃO
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

TOTAL POR CAMPUS
332
0
3
3
8
9
8
12
14
9
2
11
7
10
22
62
13
5
7
2
3
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
544

PERC. %
61
0
1
1
1
2
1
2
3
2
0
2
1
2
4
11
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

Gráfico 28 – Demanda por Campus em 2015
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SUGESTÃO

TOTAL DE DEMNADAS POR CAMPUS

A Figura 20 a seguir apresenta a visualização da página e-SIC no portal de Acesso à Informação
do Governo Federal (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/)
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Figura 20 – Sistema e-SIC

O Instituto Federal do Maranhão atendendo ao Decreto Nº 7.724/2012, que regulamenta a lei
de Acesso à Informação (Lei Nº 12.527/2011), criou o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) na
Ouvidoria do IFMA, apesar de serem serviços diferentes.
O “e-SIC” é um sistema eletrônico web que funciona como porta de entrada para os pedidos de
informação, a fim de organizar e facilitar o processo, tanto para o cidadão quanto para a
Administração Pública.
São responsáveis pelo e-SIC, neste Instituto, os servidores: Ailton Wolff Santos, respondente,
lotado na Ouvidoria Institucional; e Rebeca Reis Carvalho, lotada no Gabinete do Reitor e autoridade
de monitoramento e Gestora no e-SIC, conforme Portaria Nº 4.221 de 15 de setembro de 2015 e
Portaria de designação Nº 4.141 de 11 de setembro de 2015.
O acesso ao sistema será feito via web, tanto pelo portal de Acesso à Informação do Governo
Federal (www.acessoainformacao.gov.br/), local em que se encontra hospedado, quanto por meio de
link disponível no portal do IFMA (www.ifma.edu.br).

Tabela 51 - Relatório de Pedidos de Acesso à Informação e Solicitantes
(*) Informações adicionais para o correto entendimento do relatório podem ser encontradas na
última seção.

IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão

Órgão(s) de referência

Período de consulta:

1/2015 a 12/2015

1. Quantidade de pedidos de acesso à informação
Quantidade de Pedidos:

78

Média mensal de pedidos: 6,50
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Gráfico 29 – Quantidade de Pedidos Registrados por Mês

Fonte: http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/
EVOLUÇÃO MENSAL DO NÚMERO DE PEDIDOS DE ACESSO À
INFORMAÇÃO
MÊS

NÚMERO DE PEDIDOS

EVOLUÇÃO MENSAL

Janeiro/2015

7

-

Fevereiro/2015

8

12.5%

Marco/2015

6

-25%

Abril/2015

5

-16.67%

Maio/2015

3

-40%

Junho/2015

6

50%

Julho/2015

5

-16.67%

Agosto/2015

6

16.67%

Setembro/2015

11

45.45%

Outubro/2015

7

-36.36%

Novembro/2015

11

36.36%
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Dezembro/2015

3

-72.73%

TOTAL:

78

MÉDIA:

6,50
Fonte:http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

2. Situação e características dos pedidos de acesso à informação

STATUS DO PEDIDO

QUANTIDADE

Respondidos

77

Em tramitação no prazo

1

Fonte:http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

Gráfico 30 – Situação dos Pedidos de Acesso à Informação

Fonte:http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

CARACTERÍSTICAS DOS PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO
Total de perguntas:

102

Total de solicitantes:

65

Perguntas por pedido:

2,68

Maior número de pedidos feitos
por um solicitante:

5

Solicitantes com um único pedido:

57

TEMAS DAS SOLICITAÇÕES (TOP 10)
CATEGORIA E ASSUNTO

QUANTIDADE

% DE PEDIDOS

Trabalho - Mercado de trabalho

33

42,31%
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Educação - Educação profissional e tecnológica

9

11,54%

Trabalho - Profissões e ocupações

8

10,26%

Educação - Gestão escolar

5

6,41%

Trabalho - Fiscalização do trabalho

4

5,13%

Trabalho - Política trabalhista

4

5,13%

Comércio, Serviços e Turismo - Comércio e Serviços

2

2,56%

Educação - Educação ambiental

2

2,56%

Educação - Profissionais da educação

2

2,56%

Governo e Política - Administração pública

1

1,28%

Fonte:http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

Os pedidos mais frequentes feitos por meio do Sistema de informação ao cidadão foram
referentes a código de vagas disponíveis, aproveitamento de aprovados em concurso em outra
Instituição Federal de Ensino, contratos de prestadoras de serviços, lista de terceirizados e lista de
servidores efetivos tais como: professores e auditores.

4.2 Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão foi regulamentada pelo Decreto Nº 6.932/2009; que dispõe
sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do
reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil que a institui e dá outras providências.
É por meio deste documento que as instituições públicas têm por objetivo informar o cidadão
dos serviços prestados pelo órgão ou entidade, das formas de acesso a esses serviços e dos respectivos
compromissos. Além disso, a Carta de Serviço detalha padrões de qualidade de atendimento ao
público, viabiliza a democracia por meio de participação do público em geral, seja interno ou externo,
demostrando transparência à atuação da Administração Pública.
Na Administração Pública vêm surgindo ferramentas importantes para implementar a
democracia por meio da participação popular, tal como a Carta de Serviço ao Cidadão. A finalidade
disso é contemplar a formulação e implementação de medidas para transformar a gestão pública e
consolidar a administração pública profissional voltada ao interesse do cidadão, ou seja, da
coletividade. Esse novo perfil transparente de administrar as coisas pública constitui a consolidação
da democracia e fortalece a capacidade dos indivíduos de participar de modo mais efetivo na gestão
pública.
A Carta de Serviço ao Cidadão do Instituto Federal do Maranhão contempla um breve histórico
dessa instituição, desde quando foi instituída até os dias atuais, passando por várias transformações,
além de sua natureza institucional, função social e seus objetivos.
A “Carta de Serviço ao Cidadão” está disponível no Portal do IFMA (www.ifma.edu.br), como
representado na Figura 21. A sua composição é composta de informações dos serviços prestados pelo
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Instituto Federal do Maranhão e além de outras necessárias, tais como: cursos e programa, mapas
estratégicos do IFMA 2014 a 2018, colégio de dirigentes e sua respectiva competências, estrutura
organizacional, diretorias sistêmicas e suas respetivas competências, estrutura dos Campi com seus
respectivos diretores, Diretoria de Educação a Distância, Departamento de Comunicação e Eventos,
Comissão Permanente de Pessoal Docente, Comissão de Ética com suas respectivas competências,
Ouvidoria , além dos contatos de telefone e e-mail.
Figura 21 – Carta de Serviços ao Cidadão

Fonte: Portal do instituto Federal do Maranhão(www.ifma.edu.br)

4.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos
4.3.1 Usuários
A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Maranhão realizou, no
período de janeiro a dezembro de 2015, avaliação das atividades dessa unidade com finalidade de
levantar dados referentes ao grau de satisfação dos cidadãos, usuário dos serviços oferecidos por meio
dos canais disponíveis desta Ouvidoria.
Além disso, o propósito foi melhorar as atividades com base nesses indicadores coletados nessa
pesquisa, levando em consideração aos cidadãos usuário desse serviço.
Essa ferramenta de gestão oferece elementos de percepção dos manifestantes sobre os serviços
prestados por essa unidade quanto à eficácia, à eficiência de efetividade na gestão, coletando pontos
fortes e fracos. Sendo que isso traz subsídio para aprimoramento de melhorias nas atividades e
consequentemente na oferta do serviço da Ouvidoria, bem como no próprio Instituto Federal do
Maranhão.
4.3.2 Metodologia
Foi elaborado um formulário por meio do Google Forms (ferramenta online – usada para
processo de avaliação e satisfação institucional) com 10 perguntas e opções taxativas para que os
usuários pudessem marcar.
Sendo que foi enviado um link para os endereços dos “e-mails” dos usuários da Ouvidoria do
IFMA durante o ano de 2015, para ter acesso ao formulário de perguntas conforme segue no Quadro
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14, explicando ao destinatário que foi um dos usuários do serviço da Ouvidoria do IFMA e reforçando
que sua participação era importante para melhoria do nosso serviço.
Público Alvo: distribuídos para demandantes Internos (Terceirizados, estagiários, servidores e
principalmente alunos) externos (comunidade em geral) que foram usuários no período mencionado.

Quadro 19 – Modelo de Formulário de Pesquisa de Satisfação
FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO
PERGUNTAS

OPCÕES DE RESPOSTA

1- QUAL SEU VÍCULO COM O IFMA ?

( ) Us uário Inte rno (Profe s s or,Té cnico
Adminis trativo,aluno, e s tagiário e te rce rizados )
( ) Us uário e xte rno

2 -A OUVIDORIA DO IFM A RESPONDEU
SUA MANIFESTAÇÃO EM TEM PO ?

(
(
(
(

)
)
)
)

Rápido
de ntro do Prazo
De morado
Muito De morado

( ) Satis fatória
3- A RESPOSTA DA UNIDADE A SUA DEMANDA FOI ?
( ) Ins atis fatória

4 -SE NECESSÁRIOS, VOCÊ UTILIZARIA
NOVAM ENTE OS SERVIÇOS DA
OUVIDORIA DO IFMA ?

( ) Sim
( ) Não

5 - QUAL CANAL UTILIZADO PARA
REGISTRAR SUA DEMANDA ?

( )Te le fone fixo Ins titucional
( ) Formulário Ele trônico no s ite do IFM A
( ) Corre s pondê ncias
( ) e -SIC- Sis te ma Ele trônico do Se rviço de
Informação ao Cidadão
( ) e -mail
( ) Ate ndime nto Pre s e ncial

6 - QUAL ESPÉCIE DE MANIFESTÃO ?

(
(
(
(
(

) Solicitação / Informação
) Re clamação
)De núncia
)Suge s tão
) Elogio

7- COMO AVALIA O ATENDIMENTO QUE
RECEB EU DESTA OUVIDORIA ?

(
(
(
(

)
)
)
)

8 - COMO TOMOU CONHECIM ENTO DA
EXISTÊNCIA DESSA OUVIDORIA DO IFMA
?

( ) Inte rne t
( ) Site do IFM A
( ) Outros

9 - VOCÊ CONSIDERA QUE A
INFORMAÇÃO CONTRIB UI PARA
GARANTIR O SEU DIREITO DE ACESSO À
INFORMAÇÃO ?
10 - VOCÊ CONSIDERA QUA A OUVIDORIA
DO IFMA CONTRIB UI PARA
APRIM ORAMENTO DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELO IFMA ?

Ótimo
Bom
Re gular
Ruim

( ) Sim
( ) Não
( ) Não Se i
( ) Sim
( ) Não
( ) Não Se i

Foram consultados 96 (noventa e seis) manifestantes, sendo que só 31 (trinta e um) participaram
conforme demonstrado no Quadro 20 abaixo.
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Quadro 20 – Resultado de Pesquisa de Satisfação
Nº Qual seu vinculo com o IFMA ?

A Ouvidoria do IFMA respondeu sua
manifestação em tempo ?

A resposta da unidade do IFMA a sua Se necessário, você utilizaria novamente
demanda foi ?
os serviços da Ouvidoria do IFMA ?

Qual canal utilizado para registrar sua
Espécie de manifestação ?
demanda ?

Como tomou conhecimento da
existência da Ouvidoria do IFMA ?

Como você avalia o atendimento que
recebeu desta Ouvidoria ?

Você considera que a Ouvidoria do IFMA contribui
Você considera que a Ouvidoria do IFMA contribui para o
para garantir o seu direito de acesso à
aprimoramento dos serviços prestados pelo IFMA ?
informação ?

1

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

Ouvidoria.ifma.edu.br - SUAP
(Formulário no site)

2

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

e-mail

Solicitação / Informação Site do IFMA

Ótimo

Sim

Sim

3

Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e

dentro do Prazo

Insatisfatória

Sim

e-mail

Reclamação

Bom

Sim

Não

4

Usuário externo

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

Telefone fixo Institucional

Solicitação / Informação Internet

Ótimo

Sim

Sim

Ruim

Não

Não

Ótimo

Sim

Sim

Outros

5

Usuário externo

Muito Demorado

Insatisfatória

Não

e -SIC- Sistema Eletrônico do
Solicitação / Informação Site do IFMA
Serviço de Informação ao

6

Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e

Rápido

Satisfatória

Sim

e-mail

7

Usuário externo

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

e-mail

Solicitação / Informação Site do IFMA

Ótimo

Sim

Sim

8

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

e-mail

Solicitação / Informação Site do IFMA

Bom

Sim

Sim

Bom

Sim

Sim

Reclamação

Site do IFMA

9

Usuário externo

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

e-mail

Reclamação

10

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

e-mail

Solicitação / Informação Site do IFMA

Ótimo

Sim

Sim

11

Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e

Demorado

Satisfatória

Sim

e-mail

Solicitação / Informação Site do IFMA

Bom

Sim

Não

12

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação Site do IFMA

Ótimo

Sim

Sim

13

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

e-mail

Ótimo

Sim

Sim

14

Usuário externo

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

Formulário Eletrônico no site do
Reclamação
IFMA

Bom

Sim

Sim

15

Usuário externo

dentro do Prazo

Insatisfatória

Não

e-mail

Solicitação / Informação Internet

Ruim

Não Sei

Não

17

Usuário externo

Rápido

Satisfatória

Sim

e-mail

Elogio

Sim

Sim

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e
Usuário externo
Usuário externo
Usuário externo
Usuário externo
Usuário externo
Usuário externo
Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e
Usuário externo
Usuário externo
Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e
Usuário externo
Usuário externo
Usuário Interno (Professor,Técnico
Administrativo,aluno, estagiário e

Outros

Solicitação / Informação Outros
Site do IFMA

Outros

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

Formulário Eletrônico no site do
Reclamação
IFMA

Site do IFMA

Ótimo

Sim

Sim

Rápido
dentro do Prazo
dentro do Prazo
dentro do Prazo
dentro do Prazo
dentro do Prazo

Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória
Satisfatória

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação
Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação
Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação
Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação
Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação
e-mail
Solicitação / Informação

Site do IFMA
Site do IFMA
Site do IFMA
Site do IFMA
Site do IFMA
Site do IFMA

Bom
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Ótimo
Bom

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

e-mail

Reclamação

Site do IFMA

Regular

Não Sei

Não Sei

dentro do Prazo
Rápido

Satisfatória
Satisfatória

Sim
Sim

e-mail
e-mail

Solicitação / Informação Site do IFMA
Solicitação / Informação Site do IFMA

Bom
Ótimo

Sim
Sim

Sim
Sim

dentro do Prazo

Satisfatória

Sim

Formulário Eletrônico no site do
Solicitação
IFMA / Informação Site do IFMA

Ótimo

Sim

Sim

Muito Demorado
dentro do Prazo

Insatisfatória
Satisfatória

Sim
Sim

e-mail
e-mail

Solicitação / Informação Internet
Solicitação / Informação Internet

Ruim
Ótimo

Não
Sim

Não
Sim

dentro do Prazo

Insatisfatória

Sim

e-mail

Reclamação

Bom

Não

Não

Site do IFMA
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Dos 96 (noventa e seis) manifestantes consultados, somente 32 % participaram. Sendo
que, aproximadamente 7 % foram comunidade interna (professor, técnico administrativo,
aluno, estagiário e terceirizados) conforme segue na Tabela 52.
Tabela 52 - Perguntas por Participantes Interno e Externo
QUANTIDADES DE RESPOSTA POR PERGUNTAS DOS PAATIPANTES INTERNO E EXTERNO
31 USUÁRIO PARTIPANTES
PERGUNTAS RELEVANTES
INTERNO
EXTERNO
QUANTIDADE DE PARTIPANTES
07 PARTIPANTES
24 PARTIPANTES
INSTIFATÓRIO A RESPOSTA DA UNIDADE
2 PARTICIPANTES
3 PARTIPANTES
SATISFATÓRIO
5 PARTICIPANTES
21 PARTIPANTES
DEMORADO, MUITO DEMORADO
1
2
DENTRO PRAZO, RÁPIDO
6
22

4.4 Mecanismos de Transparência das Informações Relevantes sobre a Atuação da
Unidade
O Instituto Federal do Maranhão já trabalha com o Sistema Eletrônico de Informação ao
Cidadão – e-SIC, com a página de Acesso a Informação no site da Instituição e com a
Comunicação ativa do IFMA, com o objetivo de promover a transparência e a acessibilidade
das informações.
O IFMA reformulou o seu Portal na internet, que foi disponibilizado no endereço
www.ifma.edu.br no dia 10 de junho de 2015. Em trabalho conjunto da ASSCOM, Diretoria de
Gestão da Tecnologia da Informação (DGTI), o site disponibiliza acesso às páginas dos campi,
às notícias diárias e destaques, aos principais programas e projetos institucionais, aos serviços
à comunidade interna e externa e à transparência. A página de cada campus, por sua vez,
apresenta conteúdos relativos a cursos ofertados, calendário e sistema acadêmico, localização,
contatos, editais, licitações, notícias, acesso à informação dentre outros relacionados ao dia a
dia do campus.
O site foi adequado ao modelo contido no Manual de Identidade Padrão de Comunicação
Digital do Governo Federal, com foco no cidadão e busca garantir o acesso a todos,
independentemente da forma ou do dispositivo de conexão.
A Figura 22 a seguir apresenta a parte superior da página inicial do site institucional, que
é mantido pelo próprio IFMA.
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Figura 22 – Convocação dos Candidatos em Lista de Espera

Abaixo, os Gráficos 31 e 32 apresentam o quantitativo de acessos ao antigo e ao novo
Portal do IFMA em 2015.

Gráfico 31 – Quantitativo Acesso Antigo Portal IFMA
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Gráfico 32 – Quantitativo Acesso ao Novo Portal IFMA

Além do portal, o IFMA aderiu às redes sociais, canais em que é possível compartilhar
informações e manter conversas através do ambiente on-line com estudantes, pais, servidores e
toda a comunidade sobre os processos seletivos para ingresso nos cursos técnicos da instituição.
O Instituto possui a Fan Page Processoseletivoifma2015 na rede social Facebook, que é
totalmente gerenciada pela equipe da ASSCOM.
Em 2015, o Processoseletivoifma2015 chegou a atingir entre 12 mil a 30 mil pessoas,
com publicações sobre fases importantes do seletivo como inscrições e resultados. O ato de
curtir a página, além de representar um interesse pela Instituição, faz com que o curtidor receba
o conteúdo compartilhado através do canal, podendo disseminar informações ou incentivar
outras pessoas, integrantes da rede Facebook, a também disseminarem e/ou curtirem a página.
A Figura 23, abaixo, apresenta a Fan Page do IFMA no Facebook:
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Figura 23 – Fan Page do IFMA no Facebook

4.4.1 Formas de Participação Cidadão nos Processos Decisórios de Atuação da Unidade:
As decisões no âmbito do IFMA de impacto em toda a instituição são realizadas através
do Conselho Superior em que há assento para os representantes do staff do IFMA (diretores
gerais e dirigentes), seu corpo funcional (professores e técnicos, além de representantes da
sociedade civil, entidades sindicais e estudantes.
Ademais, antes de temas relevantes serem levados à apreciação do Conselho Superior,
eles são objeto de consulta à comunidade, através do site institucional, que podem ser
constatadas através dos links abaixo listados:
http://portal.ifma.edu.br/2015/12/22/consulta-publica-sobre-politica-de-capacitacao-equalificacao-de-servidores-esta-aberta/
http://portal.ifma.edu.br/2015/11/27/ifma-abre-consulta-publica-para-normasregulamentadoras-dos-tccs-da-graduacao/
http://portal.ifma.edu.br/2015/11/27/ifma-abre-consulta-publica-para-regulamento-daatividade-de-monitoria-nos-campi/
http://portal.ifma.edu.br/2015/09/18/consulta-publica-comunidade-e-convidada-a-opinarsobre-diretrizes-de-comunicacao/
http://portal.ifma.edu.br/2015/07/29/servidores-sugestoes-do-regulamento-de-promocao-deprofessores-podem-ser-enviadas-ate-10-de-agosto/
http://portal.ifma.edu.br/2015/06/18/consup-publica-proposta-para-acesso-as-classes-demagisterio-superior-e-ebtt/

4.4.2 Avaliação dos produtos e serviços pelos cidadãos-usuários
O Departamento de Comunicação (ASSCOM) do IFMA aplicou, em novembro de 2015,
pesquisa de satisfação dos cidadãos-usuários, acerca do trabalho realizado pelo setor em relação
ao portal, jornalismo, eventos e programação visual, em forma de questionário, disponível no
endereço https://docs.google.com/a/ifma.edu.br/forms/d/1L8WQ2Z6aPi_m89tqzIbx46SzDrhyjIJ_jofUOvygS8/closedform.
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Esse instrumento levantou o grau de satisfação com os atendimentos recebidos, e se há
sugestões para melhoria dos serviços oferecidos; tais como: o nível de credibilidade das
informações divulgadas pelo Departamento de Comunicação, transparência, postura ética,
eficiência, proatividade, relevância das informações disponibilizadas, qualidade e agilidade no
atendimento pelo Departamento. A pesquisa pode ser solicitada na ASSCOM.
4.5 Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações
O IFMA, dentro de sua estrutura organizacional, possui um Departamento de Projetos de
Engenharia, o qual, entre outras atividades, vem desenvolvendo um levantamento e realizando
melhorias nas dependências do Instituto, no que se refere à acessibilidade.
No ano de 2015, no que se refere à implantação da acessibilidade nas unidades do IFMA
em todo o estado, no âmbito da infraestrutura física, foram realizadas a implantação de piso
tátil e rampas de acesso internas e externas (Campus Barra do Corda), elaboração de projeto e
orçamento para implantação de piso tátil e rampas de acesso internas e externas (Campus Santa
Inês e Pinheiro) e para implantação de plataforma elevatória (Campus São João dos Patos),
além da implantação de urbanização de área externa com execução de passeios e rampas
internas e externas (Campus Caxias)
No que se refere ao Portal na rede mundial de computadores, há que se referir que a
acessibilidade em sites da administração pública passou a ser obrigatória no Brasil a partir do
Decreto Nº 5.296 de 2004 que, dentre inúmeras providências em acessibilidade, decreta que
será obrigatória a acessibilidade em portais e sítios eletrônicos da administração pública
brasileira na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com deficiência,
fornecendo-lhes pleno acesso às informações disponíveis.
A primeira ação para o desenvolvimento da acessibilidade no Portal do IFMA foi o
aperfeiçoamento através do curso oferecido pelo governo brasileiro. Comprometido com a
inclusão, o governo buscou, através da elaboração do Modelo de Acessibilidade do Governo
Eletrônico (eMAG) facilitar o acesso para todas as pessoas às informações e serviços
disponibilizados nos sítios e portais governamentais. Esse curso teve como objetivo introduzir
o conceito e a importância da Acessibilidade na Web, bem como apresentar práticas de
desenvolvimento Web acessível para desenvolvedores. A base deste curso é o documento
eMAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. O curso eMAG foi desenvolvido
pela equipe do Projeto de Acessibilidade Virtual do IFRS, em parceria com o Departamento de
Governo Eletrônico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Em paralelo foi utilizado no Portal dentro das diretrizes da usabilidade, termo utilizado
para descrever a facilidade com que as pessoas podem utilizar uma ferramenta para alcançar
um objetivo específico, o fator de acessibilidade. Respeitando todas as recomendações de
acessibilidade do W3C (organização que tem como objetivo definir padrões para os sítios). Isso
significa que o sítio permite que todas as pessoas consigam acessá-lo e encontrar informações
disponíveis, independentemente de deficiência física ou do tipo de equipamento eletrônico
utilizado. Também significa que o sítio não apresenta barreiras ao acesso a qualquer tipo de
usuário.
Durante o desenvolvimento do Portal foram seguidas as regras do W3C e do e-MAG. E
para validação de acessibilidade foi utilizado o ASES.
Na parte superior do Portal do IFMA existe uma barra de acessibilidade onde se encontra
atalhos de navegação padronizados e a opção para alterar o contraste. Essas ferramentas estão
disponíveis em todas as páginas do portal.
A Figura 24 abaixo apresenta a página inicial do site institucional, em alto contraste.
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Figura 24 – Página Inicial do Site Institucional
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5. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
5.1 Desempenho Financeiro do Exercício
A principal fonte de recursos do Instituto Federal do Maranhão é o poder público, mais
especificamente, a União, mediante o Tesouro Nacional. A participação de tais recursos na
instituição ultrapassa 95%. Quanto a sua execução, demonstra-se na Tabela 53 a seguir as
despesas empenhadas, liquidadas e pagas.
Tabela 53 – Desempenho Financeiro Exercício 2015
AÇÃO
GOVERNO
20RG
20RJ

FONTE
RECURSOS
DETALHADA
0112000000-RECURSOS
DEST.A MANUT.E
DES.DO ENSINO
0108000000-FUNDO
SOCIALPARC.DEST.EDUCACAO
PUBL.E SAUDE

GRUPO DE
DESPESA
4 Investimento

27.102.112,80

DESPESAS
PAGAS

23.410.926,86 19.675.940,15

Outras

3 Despesas

968.845,85

592.635,82

590.141,86

Correntes
Outras

0112000000-RECURSOS
DEST.A MANUT.E
DES.DO ENSINO

3 Despesas

2994

0100000000-RECURSOS
ORDINARIOS

3

6380

0112000000-RECURSOS
DEST.A MANUT.E
DES.DO ENSINO

3

20RL

DESPESAS
DESPESAS
EMPENHADAS LIQUIDADAS

4

Correntes
Investimento
Outras
Despesas
Correntes
Outras
Despesas
Correntes

78.912.283,86
8.061.050,06
12.376.035,33
18.600,00

64.641.655,58 57.090.265,20
3.608.256,64

2.184.824,42

11.685.817,09 11.473.560,79
18.600,00

9.300,00

Até 31/12/2015, houve pagamento de 86,13% das despesas liquidadas na fonte de
recursos destinada a manutenção e desenvolvimento do ensino; 99,58% na fonte do fundo social
– parcela destinada a educação pública e saúde e 98,18% na fonte de recursos ordinários.
Apesar do ano de dificuldades financeiras, este Instituto conseguiu liquidez nas suas
obrigações.
5.2 Políticas, Instrumentos e Fontes de Recursos para o Ensino, Pesquisa e Extensão.
No Instituto Federal do Maranhão, a Política de Assistência ao Educando aprovada pela
Resolução Nº 064/2014-CONSUP, de 5 de dezembro de 2014 (ver Anexo C), apresenta as
diretrizes para implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão
do curso com qualidade na perspectiva da inclusão social, formação ampliada, produção do
conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico dos seus discentes.
Compreendida como uma política de atendimento ao discente, apresenta programas
universais que atendem a qualquer discente matriculado independente de sua situação
socioeconômica; programas específicos de assistência primária que visam o atendimento ao
discente em situação de vulnerabilidade social decorrente de sua condição socioeconômica; e
programas de assistência secundária cujo foco é o apoio a produção científica. Cabe ressaltar
que este discente é visto como um sujeito integral, por isso o IFMA dispõe de uma equipe
interdisciplinar formada por assistentes sociais, enfermeiros, médicos, nutricionistas,
odontólogos, pedagogos, psicólogos e técnicos de enfermagem que em seus Campi realiza o
atendimento às diversas demandas apresentadas por eles e suas famílias.
Para tanto, o atendimento ao discente do IFMA é orientado pelos princípios, descritos no
Art. 2ª da Política de Assistência ao Educando, sendo eles: da garantia de igualdade de
condições para o acesso, permanência e conclusão do curso, formação ampliada na promoção
do desenvolvimento integral do discente, democratização e qualidade nos serviços prestados,
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defesa da justiça social, respeito à diversidade, eliminação de todas as formas de preconceito
ou discriminação, ampla divulgação dos serviços, programas e projetos e dos critérios para sua
concessão, garantia de participação nas decisões que direta ou indiretamente abrangem o
discente e uma orientação humanística para o pleno desenvolvimento da cidadania.
Os programas e projetos destinados aos discentes colaboram com sua formação integral,
na medida em que dispõe de ações específicas de apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão.
No que refere-se ao Ensino, as ações para atendimento ao discente incluem o
acompanhamento pedagógico realizado de forma integrada, a permitindo que professores
dialoguem com os profissionais da assistência possibilitando o encaminhamento das diferentes
demandas entre elas, rendimento escolar, indisciplina, bullying, questões socioeconômicas,
psicossociais, familiares e de saúde.
O Programa de Assistência à Saúde e de Acompanhamento Psicológico implementados
pelos Campi tem por objetivo promover a saúde física e mental, a prevenção das doenças na
perspectiva de fortalecer a autoestima promovendo o bem-estar biopsicossocial. Atendimentos
e consultas na área da medicina, odontologia, enfermagem e psicologia são oferecidos aos
discentes, além da promoção de intervenções educativas quanto ao uso e abuso de substâncias
psicoativas, vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce,
prevenção às violências.
Nesse sentido, as equipes multiprofissionais nos Campi têm oferecido atendimento nas
áreas específicas de atuação, promovendo uma educação integral a partir de diferentes
demandas apresentadas pelos discentes.
Foram realizados em 2015 os seguintes atendimentos médicos, conforme Tabela 54:
Tabela 54 – Atendimentos Médicos no IFMA
ÁREA
Enfermagem
Médico
Nutricional
Odontologia
Psicologia
Serviço Social

ATENDIMENTOS
5.024
2.506
636
525
1.146
2.594

Foram promovidas no ano de 2015 diversas atividades coletivas que envolveram toda a
comunidade discente e também servidores e comunidade externa. São elas:
Campanhas:
•
Dia Mundial de Combate à Tuberculose;
•
Dia Mundial de Combate a Obesidade;
•
Dia Mundial de Combate às Drogas;
•
Dia mundial do Diabetes Melitus;
•
Dia Mundial de Luta contra a AIDS;
•
Vacina e Ação;
•
Doe sangue doe Vida: em parceria com Hemomar de Imperatriz;
•
Instituto Cidadão: Aferição de pressão arterial e glicemia capilar, orientações;
emissão de carteiras de identidade e carteiras de trabalho.
•
DST/AIDS (Projeto educar para prevenir);
•
Outubro Rosa;
•
Novembro Azul;
•
Educação para o Trânsito: Prevenir para Preservar Vidas;
•
Semana de Saúde: Alimentação saudável: A minha saúde depende disso;
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•
•

Semana da Consciência Negra;
Semana Multicultural com o tema: “Somos diferentemente iguais”.

Palestras:
•
Hanseníase: Quanto mais cedo se descobre mais cedo se cura;
•
Caminhe bem com sua saúde: Previna e Combata a Hipertensão Arterial Sistêmica;
•
Saúde da mulher;
•
Prevenção do Câncer de Mama;
•
Sexualidade e reprodução humana (Projeto educar para prevenir);
•
Doenças sexualmente transmissíveis e métodos contraceptivos;
•
Métodos Contraceptivos (Projeto educar para prevenir);
•
Orientação em saúde bucal;
•
Ergonomia e Saúde do professor;
•
Qualidade de vida no trabalho;
•
Higiene e Saúde;
•
Divulgação do Programa de Assistência ao Educando;
•
Perigos da Internet (Semana da Saúde);
•
Cuidados com automedicação (Semana da Saúde);
•
Nutrição saudável;
•
Alimentação Saudável;
•
Obesidade na adolescência;
•
Transtornos alimentares – Obesidade (Semana da Saúde);
•
Como se comportar numa entrevista de emprego (Semana da Saúde);
•
A importância da alimentação Saudável na prevenção do diabetes melitus;
•
Porque pobreza? Educação e Desigualdade;
•
Bullying e brincadeiras não saudáveis;
•
Nutrição esportiva;
•
Doenças Crônicas não transmissíveis.
Rodas de conversa:
•
Hábitos alimentares saudáveis;
•
Círculos Restaurativos;
•
Religião Afrodescendente;
•
Gravidez na Adolescência;
•
Pensando minhas atitudes.
Outros:
•
Exposição: Transtornos alimentares: anorexia e bulimia (Semana da Saúde);
•
Comemoração do dia nacional de saúde do trabalhador;
•
Treinamento em reanimação cardiopulmonar (RCP) para leigos;
•
Teste rápido de Hepatite C;
•
Organização dos jogos dos servidores do IFMA;
•
Sessão de cinema;
•
Arraial Federal;
•
Debates sobre preconceito, racismo e discriminação;
•
Intervenção Artístico-cultural;
•
Ação em Comemoração ao Dia do Meio Ambiente;
•
Reuniões com pais e mestres;
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•
•
•
•
•
•
•

Atividade lúdicas com os docentes na semana pedagógica;
Atividade com os discentes sobre orientação profissional;
Realização do curso de Libras Básico;
Workshop Multicultural;
Minicurso de Atendimento de urgência e emergência no ambiente escolar;
Acompanhamento dos alunos com deficiências;
Acompanhamento dos alunos do PROEJA.

Oficinas:
•
Autoestima;
•
Diversidade Sexual;
•
Estresse Ocupacional;
•
Drogas (Depressoras, Estimulantes, Alucinógenas) – (Projeto educar para
prevenir);
•
Drogas x Saúde;
•
Metabolismo e alimentação saudável;
•
Primeiros Socorros;
•
Cuidados com a pele: Acne, protocolos de limpeza e higiene facial;
•
Saúde Mental e bem-estar: cuidando de sua psique;
•
Orientação Profissional.
Seminários:
•
Adolescência e sexualidade;
•
Obras Literárias em cena.
Programas e Projetos:
•
Programa de orientação vocacional;
•
Projeto Levando qualidade de vida às famílias e trabalhadores do aterro sanitário
de Açailândia;
•
Projeto educar para prevenir;
•
Projeto Arte e Cultura: vivenciando cidadania.
Encontros:
•
Encontro Interdisciplinar de Assistência ao Educando.
Outra linha de atendimento que o IFMA disponibiliza aos discentes são os auxílios
financeiros para os diferentes programas, de acordo com a necessidade específica. O programa
de apoio à participação estudantil em eventos, permite que o discente participe de eventos
científicos e em atividades como aulas práticas que dão suporte aos conteúdos aprendidos em
sala de aula.
Para os discentes que apresentam uma condição de vulnerabilidade social que pode
comprometer sua frequência às atividades escolares e seu rendimento, o IFMA dispõe de
Programas de Assistência Primária que permitem o atendimento às necessidades como
alimentação, transporte e moradia. Neste último, os discentes cuja renda per capita familiar seja
inferior a um salário mínimo e meio, que residem fora do município sede do campus, passam a
morar nas residências estudantis ou recebem um auxílio para custear o aluguel quando os campi
não dispõem de alojamento. Os Programas de Auxílio Alimentação e Transporte possibilitam
que discentes, cujas famílias não têm como arcar com as despesas de deslocamento e de
refeições, tenham acesso a estes direitos por meio do recebimento de auxílio em valor de
pecúnia ou dos refeitórios institucionais respectivamente. O Auxílio Sociopedagógico para
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compra de fardamento e material didático, inclui aqueles específicos para as pessoas com
necessidades educacionais específicas.
Outra forma de promover o desenvolvimento integral do discente são as atividades de
extensão, em que servidores e discentes levam a comunidade externa o conhecimento adquirido
por meio de projetos que se propõem a transformar uma realidade. Nesse sentido os discentes
podem participar desses projetos como extensionistas recebendo uma bolsa custeada pela
Assistência ao Educando, nos valores definidos pela instituição. Assim também ocorre com as
bolsas de iniciação científica onde os discentes desenvolvem com seus orientadores, atividades
científicas de pesquisa e de inovação.
Uma estratégia institucional para melhoria do processo ensino-aprendizagem que é
oferecida aos discentes é o Programa de Monitoria, que por meio de experiências pedagógicas
e de cooperação mútua entre discentes e docentes fortalece a articulação entre teoria e prática,
favorecendo em vários aspectos a integração curricular. Por meio de Edital, os discentes são
selecionados para monitoria recebendo uma bolsa em valor definido pela instituição, no entanto
cabe destacar que a monitoria ocorre também de forma voluntária.
Ao participar efetivamente do processo de ensino-aprendizagem a Assistência ao
Educando tem buscado implementar programas e projetos que permitam a frequência do
discente as atividades acadêmicas e melhora do desempenho acadêmico. Nesse sentido, o
combate à evasão e a retenção escolar tem prioridade na agenda institucional. Os profissionais
diretamente ligados ao atendimento discente têm promovido ações de diagnóstico e prevenção
da evasão e retenção. Ao participar do Plano Institucional de Combate à Evasão e Retenção
Escolar, a Assistência ao Educando promove o diálogo entre família e escola, compreendendo
que estes fenômenos são resultado de múltiplos determinantes, que dentre eles estão as
condições socioeconômicas e psicossociais.
Por fim destaca-se o incentivo as ações de fortalecimento da formação política e
participação discente nas diversas instâncias do IFMA. O engajamento dos discentes nos
movimentos de representação estudantil como grêmios, centros e diretórios acadêmicos, e
também a participação nos comitês gestores, conselhos e colegiados garantem uma instituição
democrática em que a avaliação dos serviços oferecidos por parte dos discentes é fundamental
para uma educação de excelência. Foi promovido pela Diretoria de Assistência ao Educando
um evento que reuniu cerca de 500(quinhentos) estudantes dos 19 campis do IFMA no Campus
Codó, cuja temática era promover o protagonismo juvenil, debatendo temas como movimento
estudantil, inclusão, preconceitos, educação profissional e tecnológica, entre outros.
5.3 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do
patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos
Para o método de cálculo da depreciação adotado é o das quotas constantes, que é o
utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional e orientado na
Macrofunção do SIAFI 020330 (REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL,
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA
UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES), salienta-se, no entanto, que o valor da
Depreciação Acumulada constante no Balanço Patrimonial, bem como suas Variações
Patrimoniais Diminutivas concernentes à Depreciação não se refere totalidade dos itens em
31/12/2015, portanto, apenas uma parte dos componentes dos bens em imobilizados foram
depreciados.
5.4 Sistemática de Apuração de Custos no Âmbito da Unidade
O Instituto Federal do Maranhão ainda não dispõe de sistema de custos. Dessa forma e
em 2015 não foi realizado o estudo do Sistema de Informação de Custos do Governo Federal.
O sistema é um produto em construção, tendo uma estrutura bastante flexível, mas com muitas
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etapas posteriores a serem superadas, tais como a incorporação de outros sistemas de gestão
governamental, sem os quais a informação de custo não atingirá sua plenitude.
Em termos de atendimento aos requisitos legais, em especial a Lei Complementar Nº
101/2000 e a Lei Nº 10.180/2001, o sistema atende a demanda por apurar os custos do
programas e unidades administrativas. Esse sistema ainda falta ser implementado no âmbito do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia.
O Sistema de Informação de Custo do Governo Federal é um grande avanço na
implantação de uma cultura de custos no setor público brasileiro, mas ainda é preciso o
desenvolvimento de estudos que abordem os potenciais usos da informação de custo,
fornecendo ao gestor público um suporte adequado para tomada de decisão.
5.5 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei Nº 4.320-64 e notas explicativas
Constam nos Anexos E, F, G e H a este Relatório as Demonstrações Contábeis exigidas
pela Lei Nº 4.320/64, pelo que se expõe a seguir as notas explicativas:
Principais Práticas Contábeis
A realidade patrimonial do IFMA é pautada nas Normas de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público, e, no que cabe, às NBC T 16.9 e 16.10, tem-se que:
- No ativo Circulante, os estoques; No Ativo Não Circulante, o ativo imobilizado: os
bens incorpóreos, incluindo os gastos adicionais ou complementares, têm sido mensurados com
base no valor de aquisição, produção ou construção e quanto aos direitos, os títulos de créditos
e as obrigações são mensurados pelo valor original.
- Nos casos dos ativos do imobilizado obtidos em doação tem-se adotado o valor
patrimonial definido nos termos da doação.
- Para o método de cálculo da depreciação adotado é o das quotas constantes, que é o
utilizado para toda a Administração Pública direta, autárquica e fundacional e orientado na
Macrofunção do SIAFI 020330 (REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL,
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA
UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES), salienta-se, no entanto, que o valor da
Depreciação Acumulada constante no Balanço Patrimonial, bem como suas Variações
Patrimoniais Diminutivas concernentes à Depreciação não se refere totalidade dos itens em
31/12/2015, portanto, apenas uma parte dos componentes dos bens em imobilizados foram
depreciados.
- Os estoques de materiais de expediente são avaliados pelo Método do Custo
Específico, esta autarquia contabiliza as despesas com Material de Expediente por meio desse
método, isto é, o consumo advindo do Relatório de Movimentação de Almoxarifado – RMA é
baixado do estoque pelo seu valor específico da aquisição de cada item dos materiais e
consumo.
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6. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Este capítulo contempla informações sobre gestão de pessoal, infraestrutura patrimonial,
tecnologia da informação, critérios de sustentabilidade ambiental, além dos fundos e programas
geridos pela unidade, conforme Portaria editada pelo Presidente do TCU para o exercício de
referência da conta.
6.1 Gestão de Pessoas
No Instituto Federal do Maranhão, a área de gestão de pessoas, além tratar das relações
sobre Força de Trabalho, Lotação de Servidores, Estrutura de Cargos, Despesas de Pessoal,
Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal, trabalha também com áreas das quais não poderia
ficar ausentes, levando-se em consideração as mudanças oriundas dos novos paradigmas do
mundo do trabalho, que obrigaram o setor público a promover Capacitação/Qualificação de
seus servidores e a propor programas de Qualidade de Vida, com a intenção de formar quadros
profissionais com mais qualidade para melhor servir à sociedade.
As instituições públicas e, mais especificamente, os antigos setores de RH, aos poucos,
vão deixando o status, a visão limitada que se tinha de que deveriam exercer, meramente, o
controle da folha de pagamento, o monitoramento de processos e documentos, a obediência a
leis, normas emanadas pelo regramento do Estado brasileiro, e passam a ocupar um papel
estratégico na vida da organização, mexendo com aspectos cada vez menos estritamente
técnicos e cada vez mais sinérgicos, considerando não apenas funções burocráticas a serem
cumpridas, mas também acepções pessoais, psicológicas, emocionais para que o fim holístico
seja atingido.
Sobre a área de Capacitação/Qualificação, seguem as informações abaixo discriminadas,
nos tópicos “A”, “A.1”, “A.2”, “A.3”. Já sobre a área de Qualidade de Vida, as informações
estão discriminadas nos itens “B”, “B1” e “B2”.
A) Capacitação e Qualificação da força de trabalho
Em relação à qualificação e capacitação da força de trabalho, diversas ações foram
desenvolvidas em 2015, a fim aprimorar a política de capacitação/qualificação dos servidores
docentes e técnico-administrativos.
Em 2015, a qualificação dos servidores do quadro de docentes da carreira EBTT e do
Magistério Superior apresenta-se em evolução. Em relação aos técnico-administrativos,
destaca-se significativa melhora na qualificação desses servidores concluindo cursos de
especialização, mestrado e doutorado.
Relativamente às ações de Capacitação (Educação Não Formal), houve um avanço de 4%
do número de servidores capacitados, com relação ao ano de 2014, considerando a participação
em cursos, workshops, conferência, seminários, entre outros.
A.1) Demonstrativo das ações de Capacitação (Educação não formal)
Quadro 21 – Demonstrativo de Servidores que participaram de Ações de Educação Não
Formal (Capacitação)
Quantitativo de servidores que participaram de ações de Educação não
Formal (Capacitação)

215 servidores
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Quadro 22 – Quadro Resumo que mostra o Objetivo Institucional, Metas e Indicadores,
relativo à Capacitação da Força de Trabalho do IFMA
OBJETIVO

META

CAPACITAR E
OS
SERVIDORES
(TÉCNICO/
ADMINISTRATI
VO
S E DOCENTES)
DO INSTITUTO
FEDERAL DO
MARANHÃO –
IFMA – NAS
MAIS
DIFERENTES
ÁREAS DE
ATUAÇÃO
PROFISSIONAL

CAPACITAR (ATRAVÉS
DE CURSOS
PRESENCIAIS E NA
MODALIDADE A
DISTÂNCIA NÃO
FORMAIS), NO MÍNIMO,
30%
(TRINTA
POR
CENTO)
DOS
SERVIDORES
(TÉCNICOADMINISTRATIVOS E
DOCENTES) DO
INSTITUTO FEDERAL
DO MARANHÃO, ATÉ
2018.

INDICADOR

META POR ANO
2014

2015

2016

2017

2018

Meta
anual
6%

Meta
anual
6%

Meta
anual
6%

Meta
anual
6%

Meta
anual
6%

5,19%

9,19%

*

*

*

* NTS: Número Total de Servidores; ISC: Índice de Servidores Capacitados; NSC: Número de Servidores
Capacitados.

A meta anual de servidores capacitados, conforme Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, é de 6%. Portanto, em 2015, no que diz respeito a ações de Educação não
Formal (Capacitações), o Instituto Federal do Maranhão superou tal meta em 3,19%, com um
número de 215 servidores capacitados, como demonstrado no Quadro 22.
A.2) Demonstrativo das ações de Qualificação (Educação Formal)
Quadro 23 – Demonstrativo de Servidores que Concluíram, estão cursando e/ou estão
afastados para Cursos de Educação Formal (Qualificação)
Quantitativo de servidores que CONCLUÍRAM ações de Educação Formal:
Especializações, Mestrados e Doutorados.
Quantitativo de servidores que ESTÃO CURSANDO, afastados ou não, para
ações de Educação Formal: Especializações, Mestrados e Doutorados.

403 servidores
297 servidores

Quadro 24 – Quadro Resumo que mostra o Objetivo Institucional, Metas e Indicadores,
relativo à Qualificação da Força de Trabalho do IFMA
OBJETIVO

INDICADOR

PERCENTUAL DE SERVIDORES
QUALIFICADOS OU EM PROCESSO
DE QUALIFICAÇÃO EM 2015

QUALIFICAR
OS
SERVIDORES
(TÉCNICO/ADMINISTRATIVOS
E
DOCENTES) DO INSTITUTO FEDERAL DO
MARANHÃO – IFMA – NAS MAIS
DIFERENTES ÁREAS DE ATUAÇÃO
PROFISSIONAL.

*ISQ = NSQ
NTS

17,22%

*ISQ = NSPQ
NTS

12,69%

*NTS: Número Total de Servidores; ISC: Índice de Servidores Capacitados; NSQ: Número de Servidores
Qualificados; NSPQ: Número de Servidores em Processo de Qualificação.

Com relação às ações que envolvem a Qualificação dos servidores, no ano de 2015,
17,22% concluíram cursos de Educação Formal (Especialização, Mestrado, Doutorado),
conforme verificado no Índice acima especificado (ISQ), conforme Quadro 24.
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Durante ano de 2015, 12,69% dos servidores estão cursando Especialização, Mestrado ou
Doutorado.
A.3) Demonstrativo do quantitativo de processos que tramitaram no NCDP (atividademeio) do Setor.

Quadro 25 – Quadro Demonstrativo dos Processos que tramitaram pelo Núcleo de
Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas – NCDP -, no ano de 2015
MÉDIA DO QUANTITATIVOS DE PROCESSOS – 2015
Quantitativo de processos de Progressão por Capacitação ANO 2015
Quantitativo de processos de Progressão por Mérito - ANO
2015
Quantitativo de processos de Incentivo a Qualificação - ANO
2015
Quantitativo de processos de Estágio Probatório/Estabilidade ANO 2015
Quantitativo de processos de Licenças Capacitação de
administrativos analisados - ANO 2015
Quantitativo de processos de Afastamento para Mestrado
analisados - ANO 2015
Quantitativo de processos de Afastamento para Doutorado
analisados - ANO 2015

MÉDIA: 1060 Processos
144 processos.
265 processos.
277 processos.
23 processos.
11 processos.
16 processos.
2 processos.

B) Qualidade de Vida no Trabalho
Nesse item, seguem resultados alcançados pelo IFMA em 2015, no que se refere ao
gerenciamento dos recursos humanos com foco nos seguintes indicadores:
• Absentismo;
• Programa qualidade de vida;
B.1) Absenteísmo
Este índice refere-se às ausências no trabalho e mede a diminuição da carga horária total
trabalhada. Abrange os atrasos, as faltas, e saídas antecipadas no trabalho, de maneira
justificada ou injustificada. Para tanto, a implementação do cálculo desse índice se iniciará no
ano de 2016, utilizando-se a seguinte fórmula:
Número de funcionários X dias trabalhados/ano = Resultado (R)
* Número de faltas/R X 100%
Absenteísmo por motivo de saúde
Os resultados dos investimentos em gestão de pessoas podem ser demonstrados pelo uso de
indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos. Para tanto, o Subsistema Integrado de
Assistência à Saúde do Servidor – SIASS, configura-se como uma fonte de dados confiáveis
que podem subsidiar a implementação de políticas e programas voltados para a saúde no dentro
e fora do ambiente de trabalho.
No que diz respeito ao absenteísmo, as faltas ao trabalho por motivo de doença, são
controladas pelo Sistema SIAPE-Saúde sendo que os registros das informações ocorrem pela
realização de perícia oficial, médica e odontológica com objetivo de avaliar o estado de saúde
•
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do servidor para exercício das atividades laborais ou pela inserção no sistema, dos dados dos
atestados de até cinco dias e que caracterizam licenças que não necessitam passar por perícias.
Em 2015 houve um acréscimo de 371 servidores no quadro de pessoal, elevando para
2.339 os números de ativos dentre estes 210 servidores se afastaram por motivos de saúde.
Como mostra o Quadro 26, dentre os principais motivos de afastamento está a
convalescença após cirurgia com o percentual de 13,3% do total de afastamento, enquanto o
acompanhamento de pessoa doente representou 4,28% e a hipertensão 3,33%.
O Quadro 27 traz o total de dias de afastamento por motivo de saúde foi 6.981 no entanto,
o problema de saúde que requereu a maior quantidade de dias de afastamento foi o episódio
depressivo grave com 210 dias de afastamento, apesar de poucos servidores terem se afastado
por este motivo.

Quadro 26 – Afastamentos por Motivo de Saúde -2015
Causa do afastamento
Convalescença após cirurgia
Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente
Hipertensão essencial
Episódio depressivo grave sem sintomas
Fonte: SIAPE Saúde, 2015

Nº de
afastamento
28
9
7
2

Percentual
13,3%
4,28%
3,33%
0,9%

Total de dias
afastamento
962
150
136
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B.2) Programa de Qualidade de Vida
Ações de promoção de saúde do servidor: as ações de promoção visam conscientizar o
servidor sobre os cuidados com a sua própria saúde tanto no ambiente de trabalho quanto fora
dele.
As principais ações realizadas pela Qualidade de Vida no âmbito do Instituto Federal do
Maranhão seguem:
B.2.1) Campanhas de saúde:
 Prevenção e combate a hipertensão arterial
 Campanha sobre saúde no ambiente de trabalho
 Campanha contra o tabagismo
 Palestra sobre à doação de sangue
 Vacinação de servidores em duas etapas
 Campanha de combate as hepatites virais
 Avaliação antropométrica dos servidores- peso e circunferência abdominal
 Testagem de HIV
 Campanha pelo uso correto da camisinha
 Campanha Outubro Rosa
 Campanha Novembro Azul
B.2.2) No âmbito da Unidade SIASS IFMA/INSS
 Acompanhamento de servidores com afastamento acima de 60 dias
 Controle dos de servidores afastados por motivo de saúde
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Quadro 27 – Quadro com Número de Afastamento por Motivo de Saúde no ano de 2015
Número de afastamento por motivo de saúde no
ano de 2015

210 afastamentos (convalescença após a cirurgia,
acompanhamento de pessoa da família e hipertensão
essencial foram as principais causas)

B.2.3) Atividades esportivas e de lazer
 Realização do II Jogos dos Servidores congregando os servidores de diversos campi
do IFMA em atividade lúdica esportiva.
 Realização da IV Caminhada Cultivando Saúde: tem como objetivo fomentar a
prática de atividade física entre os servidores do IFMA.
B.2.4) Outras ações
• Planos de saúde: atualização e controle de processos de solicitação de ressarcimento.
• Habilitações de servidores na utilização do Sistema Siape Saúde – 15 novos servidores
habilitados.
• Programa movimente-se com saúde: programa desenvolvido em parceria com a GEAP
com atividades de ginástica laboral no turno matutino com servidores da Reitoria do
Instituto – 20 servidores participantes.
6.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade
Tabela 55 – Força de Trabalho da UPC - Situação apurada em 31/12/15
Lotação
Tipologias dos Cargos

Ingressos
no
Exercício

Egressos
no
Exercício

Autorizada

Efetiva

2.350

2.350

246

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

2.350

2.350

246

1.2.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão

2.339

2.339

245

1.2.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

03

03

01

1.2.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

02

02

1.2.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

06

06

158

158

34

57

2.508

2.508

280

81

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
1.1. Membros de poder e agentes políticos

2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

24

Fonte: SIAPE dez/2015

Tabela 56 – Distribuição da Lotação Efetiva - Situação apurada em 31/12/15
Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim
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1. Servidores de Carreira (1.1)

1162

1182

1.1. Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)

1162

1182

1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

1157

1182

1.1.3. Servidores de carreira em exercício descentralizado

03

1.1.4. Servidores de carreira em exercício provisório

02

1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

06

2. Servidores com Contratos Temporários

14

3. Servidores sem Vínculo com a Administração
Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)

01

144

1177

1326

Tabela 57 - Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissões e Funções Gratificadas
da UPC - Situação apurada em 31/12/15

Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções
Gratificadas
Autorizada
1. Cargos em Comissão
1.1. Cargos Natureza Especial
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior
1.2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
1.2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
1.2.3 Servidores de Outros Órgãos e Esferas
1.2.4 Sem Vínculo
1.2.5 Aposentados
2. Funções Gratificadas
2.1 Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão
2.2 Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado
2.3 Servidores de Outros órgãos e Esferas
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)
Fonte:

Lotação

Ingressos

Egressos

Efetiva
148

Exercício
148

Exercício
48

38

145
02
01

145
02
01

45
01

38
37

01

01

01

01

390

390

196

161

01

01

539

539

243

199

Os dados utilizados para elaboração dos quadros quantitativos da força de trabalho no
IFMA (Tabelas 55 a 57) foram referentes à Fita Espelho do SIAPE e ao Extrator de Dados do
SIAPE, ambos de dezembro de 2015, não incluindo as movimentações de ingressos e egressos
com data posterior ao fechamento da folha de dezembro de 2015.
De acordo com a área finalística do IFMA, tem-se como critério de classificação a área
meio e área fim da força de trabalho: todos os docentes desenvolvem seus trabalhos na área
fim; Os técnicos-administrativos que estão lotados nas Unidades Administrativas (Pró-Reitorias
e respectivas diretorias, diretorias sistêmicas e outras unidades administrativas) são
considerados na área meio; já os técnico-administrativos que estão lotados nas áreas acadêmicas
são considerados na área fim, com exceção daqueles envolvidos com trabalhos administrativos.
Considerando esses critérios, o IFMA conta com 50,8% da força de trabalho lotado na área fim
e 49,2% na área meio.
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Conforme demonstrado na Tabela 57, em dezembro de 2015, o IFMA dispunha de 145
Cargos de Direção e Assessoramento (CD) e 381 Cargos de Função Gratificada (FG). Em
relação ao total de servidores ativos na Instituição, a relação é de um gestor (CD ou FG) para
cada 4,47 servidores. Quanto à quantidade de servidores disponíveis frente às necessidades da
unidade jurisdicionada, a situação dos docentes tem obtido avanços no que diz respeito ao
atendimento das demandas decorrentes da expansão dos Institutos Federais. O funcionamento
do Banco de Professor Equivalente e o encaminhamento de vagas para suprir as necessidades
dos cursos de expansão são satisfatórios, resultando no aumento do número de docentes.
As necessidades de pessoal técnico-administrativo vêm sendo estudadas por meio do
dimensionamento, previsto no Decreto Nº 5.825, de 29 de junho de 2006 e no Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2018). O dimensionamento visa identificar e analisar
qualitativa e quantitativamente a força de trabalho dos servidores técnico-administrativos do
IFMA, necessária ao cumprimento dos objetivos institucionais.
Quanto aos possíveis impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível,
notadamente quando essa força é formada prioritariamente por servidores mais velhos, a
situação deste Instituto, quanto à faixa etária, está equilibrada, não havendo predominância
significativa de uma faixa etária sobre outra. Tal fato deu-se, especialmente, em decorrência da
quantidade de novos servidores admitidos com o Programa de Expansão da Rede Federal e a
partir da possibilidade de reposição imediata da vaga com o Banco de Equivalência dos
Docentes e o Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação.
Quanto aos eventuais afastamentos que reduzem a força de trabalho no IFMA, do total
de 9 tipos ocorridos em 2015, destacam-se 210 (8,9%) casos para licença de tratamento de
saúde; 9 (0,38%) por motivo de doença em familiares; 114 (4,87%) com afastamento para
doutorado; 65 (2,77%) com afastamento para mestrado; 2 (0,08%) com afastamento para pósdoutorado; 51 (2,18%) para licença gestante; 10 (,42%) para tratar de interesse particular; 12
(0,51%) de cessão; e 51 (2,18%) para licença capacitação.
No caso dos afastamentos que não são previstos contratações temporárias, como é o
caso dos servidores técnico-administrativo, há impacto nas atividades do Instituto, perceptível
nas licenças médicas recorrentes por parte de determinados servidores. Entretanto, os
afastamentos para qualificação, são considerados positivos para a instituição, uma vez que esse
tipo de afastamento gera qualificação dos servidores. No caso dos Docentes, o impacto dos
afastamentos é minimizado pela contratação de professores substitutos, nos termos previstos na
Lei Nº 8.745/1993.
6.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Tabela 58 – Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos e
Vantagens
Fixas
Retribuições

Gratificações

Adicionais

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Despesas
de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

Demais
Despesas
Variáveis

Membros de poder e agentes políticos
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

1.187.963,03

419.867,50

Exercícios

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
Exercícios

2015 103.489.210,00 10.070.112,72 21.362.925,33 55.760.673,98 11.770.175,42

4.930.655,21

4.930.655,21 207.803.620,16
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2014 86.707.596,40

8.493.534,05

17.453.498,13 40.647.696,13 9.866.175,80

4.187.961,61

968.255,36

680.575,22

1.682.390,78 170.687.683,48

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
84.276,82

2015
Exercícios
2014

-

-

12.917,57
-

97.194,34
-

-

-

-

-

-

0,00

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto
temporários)
2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

1.802,28

4.930.655,21

5.279.925,43

2,43

2.201,29

24.334,98

1.270.413,94

Exercícios

Servidores cedidos com ônus
2015

718.879,16

114.170,83

235.099,39

46.854,24

21.059,17

2014

706.946,77

133.565,03

322.578,74

54.360,15

26.424,55

Exercícios

Servidores com contrato temporário
2015

4.538.644,33

555.186,94

158.051,65

687.709,32

135237,80

5.910,11

2014

3.587.596,37

398.937,98

71.263,99

529.709,53

48.088,35

4.815,46

Exercícios

6.080.740,15
4.640.411,68

Em relação à Tabela 58, Despesa de Pessoal do IFMA, todas as informações do ano de
2015 foram estratificadas conforme a classificação do grupo de servidores solicitada. Na coluna
gratificações, foram consideradas as rubricas relacionadas à gratificação natalina, gratificação
por encargo de curso ou concurso, gratificação de CD e FG. Na coluna, adicionais, foram
consideradas as rubricas relacionadas ao adicional pelo exercício de atividades insalubres,
perigosas ou penosas; adicional noturno; adicional de férias; adicionais de qualificação e por
tempo de serviços e outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Na coluna Indenizações,
foram consideradas as rubricas relacionadas a auxílio-transporte, auxílio-alimentação e
assistência pré-escolar.
Na coluna Benefícios Assistenciais e Previdenciários, foram consideradas as rubricas referentes
à per capita, auxílio natalidade e abono permanência. Nessa coluna incluem-se também os
pensionistas e aposentados (proventos, adicionais e gratificações).
6.1.3 Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal
6.1.3.1 Terceirização irregular de Cargos
Este subitem não se aplica ao IFMA.
6.1.3.2 Riscos Identificados na Gestão de Pessoa
Os riscos identificados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no exercício de 2015,
deram-se devido à vacância de 24 servidores do quadro efetivo, treinados e capacitados para
exercer suas funções, que, segundo os próprios servidores, a referida vacância ocorreu em razão
de baixo salário e ausência de perspectiva na carreira.
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6.1.3.3 Cumprimento de Acórdãos
Quadro 28 – Acórdãos do Tribunal de Contas da União que trata do registro de atos de
admissão dos servidores referente ao ano de 2015

0 Acórdão 1313/2015
1
(1ª Câmara)

0 Acórdão 2349/2015
2
(2ª Câmara)

0 Acórdão 6154/2015
3
(2ª Câmara)

0 Acórdão 8510/2015
4
(2ª Câmara)

Solicitou um novo registro do ato de admissão, onde declarou apresentar
divergências de informações nos sistemas SISAC e SIAPE determinando a
alteração do Regime CLT por prazo determinado para o regime da Lei
8.745/1993. Informamos que foi feita a devida correção alterando o regime,
conforme solicitado pelo TCU.
Solicitou um novo registro do ato de admissão, onde apontou falhas quanto ao
prazo entre a data da nomeação e da posse não foi obedecido. Informamos no
Campo de Esclarecimento do Gestor Pessoal que quanto a crítica apresentada em
relação ao ato de Admissão, comunicamos que o servidor estava de Licença
Capacitação previsto no art. 81, inciso V da Lei 8.112/90.
Solicitou um novo registro do ato de admissão, onde apresentou crítica
informando que data da Nomeação foi posterior a validade do concurso
informada, comunicamos no Campo Esclarecimento do Gestor Pessoal que o
prazo de validade do concurso foi prorrogado por mais um ano, informando no
Campo o Edital de prorrogação e a data da publicação.
Solicitou um novo registro do ato de admissão, onde apresentou crítica
informando que data da Nomeação foi posterior a validade do concurso
informada, comunicamos no Campo Esclarecimento do Gestor Pessoal que o
prazo de validade do concurso foi prorrogado por mais um ano, informando no
Campo o Edital de prorrogação e a data da publicação.

Quadro 29 – Providências adotadas para o Cumprimento das Determinações dos
Acórdãos de atos de Aposentadoria e Pensão
Tipo de Ato
Pensão civil

Acórdão

Determinações

Acórdão nº 251/2014-

Cessar pagamento de pensão

Efetuada

TCU – 2ª Câmara

instituída

pensionistas.

Acórdão
5059/2015
Câmara
negado)

(

por

Juarez

Providências adotadas

Mota

a

notificação
As

das

mesmas

nº

Bastos, no prazo de 15 dias. Dar

interpuseram recurso. Indeferido

2ª

ciência às interessadas no prazo

os recursos foi cumprido o

Recurso

de 30 dias. Recalcular, no prazo

acórdão com a cessação do

de 15(quinze) dias, os valores

pagamento da parcela de URV

dos benefícios de pensão civil,

(3,17%), recálculo do benefício

aplicando

sistemática

com a aplicação da sistemática

estabelecida no art. 40, §§ 7º e

estabelecida no art. 40, §§ 7º e 8º,

8º, da CF/88, com a redação dada

da CF/88, com a redação dada

pela EC 41/2003, c/c os arts. 2º e

pela EC 41/2003, c/c os arts. 2º e

15 da Lei 10.887/2004, e emitir

15 da Lei 10.887/2004. Emitido

novo

das

novo ato no SISAC livre das

apontadas,

irregularidades e encaminhado

–

a

ato,

livre

irregularidades

submetendo-o a nova apreciação

ao

TCU.

Encaminhado

à

por aquele Tribunal.

PROJUR para acompanhar o MS
-Processo nº 2002.37.00.0034135, (SINDISEP-MA)
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Aposentadoria

Acórdão nº 555/2015

Não há . Prejudicado, por perda

Arquivado no dossiê do servidor

–TCU -1ª Câmara

de objeto

Edilson Baldez das Neves

Aposentadoria

Acórdão

nº

Cessar pagamento das parcelas

Efetuada

e pensão

7779/2014-TCU – 2ª

de 3,17% e 28,86%. Comunicar

interessados.

Os

Câmara

os interessados da deliberação

interpuseram

recurso.

nº

do TCU. Emitir novos atos livres

cessado o pagamento de 3,17%

3075/2015- TCU -2ª

das irregularidades apontadas.

dos proventos de José Rachid

Câmara (recurso)

Promover o acompanhamento

Maluf. Foi cadastrado no Sisac

do

ato de concessão de pensão às

Acórdão

MS

Coletivo

nº

a

notificação

mesmos

2002.37.00.003413-5. Cadastrar

beneficiárias

no Sisac ato de concessão de

Socorro Passos.

pensão

Recurso intempestivo.

às

beneficiárias

de

de

dos

Wilson

Foi

do

Wilson do Socorro Passos.
Aposentadoria

Acórdão

nº

Dar ciências aos interessados da

Efetuada

a

notificação

dos

1ª

deliberação do TCU. Cessar os

interessados.

Cessado

o

Câmara (pedido de

pagamentos considerados ilegais

pagamento de 3,17% e 28,86%.

reexame)

(3,17% e 28,86%)

Os valores recebidos ref. a esses

5129/2014

Acórdão

–

nº

percentuais entre a interposição

5859/2013-1ª Câmara

de recurso até a efetiva suspensão
para procedimento de cobrança
judicial dos valores recebidos.
(processo tramitando)

Aposentadoria

Acórdão

nº

Sistemática

de

cálculo

das

Opostos embargos declaratórios

1880/2015 – TCU – 2ª

parcelas de incorporação de

para

Câmara (pedido de

quintos nos dois cargos do

sistemática de cálculo apontada

reexame)

aposentado Altamiro Cavalcante

no acórdão.

Acórdão

nº

esclarecimento

da

de carvalho

5293/2013 – TCU 2ª
Câmara
Aposentadoria

Acórdão

nº

Dar ciência aos interessados das

Efetuado

a

notificação

dos

1069/2012- TCU – 1ª

deliberações do TCU. Cessar os

interessados.

Cessado

o

Câmara

pagamentos

pagamento dos 3,17%.

Acórdão
3806/2013-

nº
TCU-1ª

dos

3,17%.

Pagamento de AGE sob liminar
acompanhar.

As

prosperar

concessões

Câmara (julgamento

poderão

mediante

de Reexame)

registro de novos atos livres das
irregularidades apontadas

Aposentadoria

Acórdão

nº

Dar ciência das deliberações do

Efetuado

a

notificação

3755/2015 – TCU – 1ª

TCU Cessação do pagamento

interessados

Câmara

dos 3,17%

pagamento dos 3,17%

e

cessado

dos
o
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Pensão

Acórdão

nº

Suspender os efeitos dos itens

Dado ciência aos interessados e

7521/2013- TCU – 2ª

9.1, 9.2.1, 9.2.3 e 9.4 do acórdão

não praticado atos determinados

Câmara

recorrido

pelo TCU no acórdão recorrido.

6.1.4 – Controles Internos das Concessões de Bolsas dos Programas de Estudantes
O controle interno das concessões de bolsas dos programas de estudante é previsto na
Política de Assistência ao Educando aprovada pela Resolução Nº 064/2014-CONSUP, de 05 de
dezembro de 2014 (ver Anexo C), e será realizado por meio de comitês compostos por
representantes do corpo docente, técnico administrativo, discente e da família do discente, os
comitês irão monitorar e avaliar os programas de concessão de bolsas. O controle também é
realizado pelas Unidades de Assistência ao Educando do Campus por meio de Regulamentos e
Editais que normatizam critérios de participação e de concessão de bolsas para os Programas
de Assistência Primária, entre eles Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Moradia,
Bolsa de Estudos (Permanência). Os valores dessas bolsas foram definidos conforme estudo da
demanda existente nos campi, valor das despesas e a disponibilidade orçamentária, sendo
regulamentadas pela Resolução Nº 034/2015-CONSUP, de 27 de abril de 2015 (ver Anexo D).
O processo de seleção dos estudantes que receberão os auxílios e bolsas ocorre via edital,
em que são considerados elementos que caracterizem o nível de vulnerabilidade social que é
avaliado por um assistente social, obedecendo as seguintes fases:
1Inscrição;
2Preenchimento de questionário socioeconômico;
3Entrega de documentos comprobatórios;
4Análise socioeconômica; e
5Entrevista, caso necessário.
Após a classificação, os estudantes beneficiários devem apresentar após o recebimento
do auxílio ou bolsa os comprovantes de pagamento das despesas a que se destina nas Unidades
de Assistência ao Educando do Campus. Além desse controle, a equipe da unidade faz o
acompanhamento da frequência do estudante nas atividades acadêmicas em que este deve
apresentar mensalmente no mínimo 75% de presença.
Para monitoramento e controle dos benefícios, caso o estudante não apresente os
comprovantes por 2 (dois) meses consecutivos ou deixe de cumprir os requisitos de ingresso,
como renda per capita de 1,5 salário, este será desligado do programa.
Quanto aos Programas de Pesquisa, como PIBIC, PIBIC JR e PIBITI, após o processo de
seleção de projetos, os estudantes bolsistas devem mensalmente apresentar relatório das
atividades desenvolvidas, assinado pelo professor orientador.
Os Programas e o número de estudantes atendidos pela Assistência ao Educando do IFMA
no ano de 2015, são apresentados no quadro abaixo:
Tabela 59 – Alunos Atendidos por Programas Assistenciais
PROGRAMA
AUXÍLIO TRANSPORTE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
AUXÍLIO MORADIA/RESIDÊNCIA
BOLSA DE ESTUDOS
MONITORIA
PIBIC
PIBIC JR
PIBITI
EXTENSÃO

ESTUDANTES ATENDIDOS
3.267
4.756
709
673
268
87
178
64
46
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VISITAS TÉCNICAS /EVENTOS
CIENTÍFICOS
OUTROS
PROEJA
PARFOR
TOTAL

3.644
396
319
6
14.413

6.1.5 Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários
Estágio objetiva complementar a formação do estudante através de atividades práticas no
ambiente de trabalho, propiciando assim a preparação para o trabalho produtivo e consciente
dos educandos que estejam cursando o ensino médio, profissional ou superior. Neste IFMA
temos 15 estagiários do nível superior no Campus Imperatriz.

6.1.6 Contratação de Consultores com Base em Projetos de Cooperação Técnica com
Organismos Internacionais
O IFMA não realizou nenhuma contratação de consultores com Base em Projetos de
Cooperação Técnica com Organismos Internacionais no exercício, fato pelo qual essa seção se
se aplica a esta Unidade Prestadora de Contas.

6.2 Gestão do Patrimônio e Infraestrutura
6.2.1 Gestão da Frota de Veículos
6.2.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
6.2.1.1.1 Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos
A frota de veículos do IFMA é regulamentada pela Instrução Normativa Nº 03, de
15 de maio de 2008, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que dispõe sobre a
classificação, utilização, especificação, identificação, aquisição e alienação de veículos oficiais
e dá outras providências.
Nesse contexto, os condutores dos veículos oficiais do IFMA são apenas os profissionais
habilitados contratados para este fim ou os servidores efetivos que possuem Portaria específica
de autorização para condução dos veículos, emitida pela Unidade em que está lotado. Estes têm
ainda seu deslocamento registrado através de requisição e na portaria, tendo como objetivo ter
um controle mais eficiente da frota.
6.2.1.1.2. Importância e impacto da frota de veículos sobre as atividades da UPC;
Atualmente, é de fundamental importância para o Instituto Federal do Maranhão a
logística de transporte, no intuito de garantir a execução da sua missão institucional, tendo em
vista que a instituição se encontra em 29 (vinte e nove) pontos de presença no estado do
Maranhão. Apesar de enquadrar-se como atividade-meio, de apoio às várias atividades do
Instituto, posiciona-se estrategicamente, viabilizando as ações institucionais exercidas pelo
IFMA. Sem os serviços prestados pelo setor logístico, em particular pela área de transporte de
221

pessoas e mercadorias, ações-fim não poderiam ser prestadas eficientemente, comprometendo
assim a efetividade das políticas do IFMA.
A Tabela 60 discrimina os veículos por grupos, segundo a classificação que lhes seja dada
pela Unidade (por exemplo, veículos de representação, veículos de transporte institucional etc.),
bem como sua totalização por grupo e geral.

Tabela 60 - Quantidade de Veículos em Uso ou na Responsabilidade da UPC
CAMPUS

PLACA
NMQ -0393

REITORIA
10.735.145/0001-94

ANO DE
FABRICAÇÃ
O
2008

OJD-7628

VW/15.180 CNM
HILUX

OJD-2585

HILUX

2012

OJG-1851

SPRINTER 16

2013

NMT -5396

HILUX

2009

NXK - 1064

HILUX

2011

NNA - 6778

FRONTIER

2009

NNA - 6479

FRONTIER

2009

JJL-1787

MERCEDES 1725

2011

OIY-7861

SW4

2013

OJD-2328

HILUX

2012

NWY - 3643

FRONTIER

2011

OJD-2605

HILUX

2012

NXB - 6583

RANGER

2011

HPV - 5862

CORSA

2004

OJD-2883

HILUX

2012

HPV-5864

BLAZER

2004

NHC8065

FRONTIER
ONIBUS
COMIL
CAMPIONE R
ONIBUS
COMIL
CAMPIONE R
VECTRA
SD
EXPRESSION
HILUX CD4X4
HILUX
CD4X4
SRV
S10 COLINA

2007

COMIL PIA ROD O
MOTO
CG 150
FAN ESI
MOTO
CG 150
FAN ESI

2013

NHI6561
NXQ5320
NHH8422
MONTE CASTELO
10.735.145/0019-13

MODELO

NXA8782
OJA5192
NHH7694
OJH1549
NND8783
NND6709

2012

2007
2011
2007
2011
2013
2007

2010
2010
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CAMPUS
CENTRO-HISTÓRICO
10.735.145/0018-32

PLACA
NHT - 9256
OIW-1905
OJJ-6406

HOO-2465
NXQ-1390
HPV-5862
NNA-5811
OJD-2328

HILUX

2012

QJD-7628

HILUX

2012

HOO-2399
NXC-9212

BANDEIRANTE
HILUX
HILUX
ÔNIBUS /18.320
EOT

1997
2011

NHM-5249
OJF-6442

MARACANÃ
10.735.145/0013-28

OJF-7493
NMP-5629
NHM-4636
NWR-4726
NMY-3079
NXK-4920
NXK-1059
OJK-1951
NXK-8810
NXK-8895
OIT-4231
OXT-9405

ALCÂNTARA
10.735.145/0015-90

PINHEIRO
10.735.145/0002-75
VIANA
10.735.145/00
PEDREIRAS
10.735.145/0022-19

BARREIRINHAS
10.735.145/0014-09

ANO DE
FABRICAÇÃO
2009
2009
2013

MODELO
HILUX
NEO BUS
CAMPIONE
MOTO NXR 150
BROS ES
MOTO NXR 150
BROS
MOTO NXR 150
BROS
SAVEIRO 1.6
LOGAN 1.0 16V
LOGAN 1.6 16V
HILUX 4x4
HILUX 4x4
HILUX 4x4
SPRINTER
CAMINHÃO
CAMINHÃO
BAÚ
ÔNIBUS MARC.
MICROÔNIBUS
FRONTIER
4X4XE
HILUX
VOLKS 15.190
MICROÔNIBUS
COMIL PIA
ÔNIBUS
CORSA CLASSIC
FRONTIER

NHF-9503
NXK-4971
OJA-2557

OXT-6501
OXX-6953

2008
2012
2012
2009
2008
2009
2009
2011
2011
2013
2011
2011
2011
2014
2007
2011
2012
2002
2010
2006
2009

2014
2014
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CAMPUS

ZÉ DOCA
10.735.145/0008-60

PLACA
NNP-1857
NXK-8420

NND-0812
NXO-9924

SANTA INÊS
10.735.145/0009-41

BACABAL
10.735.145/0004-37
COELHO NETO
10.735.145/00

OJA-0986
NHT-6752

NNE-9648
OJO-4597
NNA-7397
NXP-0302
DJM-8463
OJB-8249
OTS-0769
NNA-6064
MPX-7090
NWY-3788
NWS-9059
NXA-7596

CODÓ
10.735.145/0010-85

NXA-7536
NMP-7779
MUM-0130
HOO-1757
OIY-2448
OIX-3588
OIX-9866

CAXIAS
10.735.145/0012-47

NHJ-2392
HOO-1757
OIY-9707
NNA-6024
OJA-3562

MODELO
HILUX/SRV
HILUX/SRV
MICROONIBUS
NEO
BUS/VW9150
ONIBUS
VOLVO/B420R
MICRO-ÔNIBUS
COMIL/PIA ROD
O
HILUX
ÔNIBUS
RODOVIARIO
MERCEDES
HILUX
FRONTIER
COMIL
SPRINTER
HILUX
L200 TRITON
FRONTIER
FRONTIER
FRONTIER
MICROÔNIBUS
AGRALE
ÔNIBUS
ÔNIBUS COMIL
SVELTO
ÔNIBUS
ÔNIBUS
CAMINHÃO 4.3T
HILUX SW4
COBALT 1.8 LT
COMIL SVELTO
V
BOXER M330M
HDI
GM/MONZA
HILUX
FRONTIER
MICROONIBUS

ANO DE
FABRICAÇÃO
2009
2011

2010
2012

2013
2009

2010
2013
2009
2011
2013
2013
2013
2009
2005
2011
2010
2011
2011
2008
1982
1997
2012
2012
2011
2007
1994
2013
2010
2012
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CAMPUS
TIMON
10.735.145/0017-51

BURITICUPU
10.735.145/0007-80

PLACA
NXB-9594
NNA-7503
OXR-6967
NMQ-4269
OJN-1262
OJA-3620
OJO-2266
EAH-6125
OJD-2883
OTS-0769
NHF-8504
AQH-8428
NMQ-4269
OIY-5662

AÇAILÂNDIA
10.735.145/0006-07

IMPERATRIZ
10.735.145/0005-18

OIW-7495
OJM-0660
NNG-0381
OJA-3011
NXP-1589
OIS-4730
NWT-0568
NHT-8682
NWZ-7195
HPF-4704
OJQ-2540

SÃO RDO DAS
MANGABEIRAS
10.735.145/0016-70

NND-3618
HOO-1558
NMP-1957
NMP-1200
OJL-6955
NWY-6344
HPA-4908

MODELO
VW
COMIL
VERSATILE I
FRONTIER XE
AMAROK CD
ONIBUS
MICRO ONIBUS
ONIBUS
AMAROK
GOL
HILUX
L200
FRONTIER
BROSS
ONIBUS
HILUX CD 4x4
SRV
HILUX SW4 SRV
4X4
AMAROK
CD
4X4 SE
ONIBUS COMIL
VERSATILE I
VOLKBUS 9-160
COMIL
MICROÔNIBUS
SPRINTER
SIENA
HILUX
KOMBI
COMIL
CAMPIONE.R
9.150 NEOBUS
THUNAER
COMIL PIA M
HILUX CD 4X4
HILUX CD 4X4
AMAROK
SANDERO EXP.
1.6
PARATI CL 1.8
MI

ANO DE
FABRICAÇÃO
2010
2009
2013
2008
2013
2012
2013
2009
2012
2013
2008
2009
2008
2012
2012
2013
2010
2013
2011
2012
2010
2009
2011
1999
2014
2010
2000
2009
2009
2013
2011
1997
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CAMPUS

SÃO JOÃO DOS PATOS
10.735.145/0011-66

PLACA
LWY-0812
OXQ-8732
NND-2660
NWY-4390

BARRA DO CORDA
10.735.145/0003-56

NHN-9371

OJA-OO69
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
OJC-3500
10.735.145/0023-08

MODELO
FRONTIER
VERSA
16SV
FLEX
NEOBUS
THUNDER
NISSAN
FRONTIER
FIESTA SEDAN
1.6 FLEX
VW/15.190 EOD
ESC. SUPER
HILUX CD 4X4
SRV

ANO DE
FABRICAÇÃO
2011
2013
2010
2010
2010
2012
2012

6.2.1.1.3 Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a
classificação contida na letra “c” supra
No sistema de frotas, atualmente, foi implementado o módulo para controle de
quilometragem com o objetivo de acompanhar e monitorar as saídas dos veículos.
6.2.1.1.4 Idade média da frota, por grupo de veículos
VEÍCULOS LEVES /UTILITÁRIOS = 6,23 ANOS
VEÍCULOS PESADOS = 6,52 ANOS
6.2.1.1.5 Despesas associadas à manutenção da frota (por exemplo, gastos com
combustíveis e lubrificantes, revisões periódicas, seguros obrigatórios, pessoal
responsável pela administração da frota, entre outros)
. Gastos com manutenção de veículos: R$ 1.233.571,39
. Gastos com combustíveis: R$ 1.445.434,23
. Gasto com seguro obrigatório: R$ 24.888,30
6.2.1.1.6 Plano de substituição da frota
O plano de substituição da frota de veículos do IFMA encontra-se em fase de aprovação
pelo CONSUP.
6.2.1.1.7 Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
Os custos com a aquisição são menores do que com a locação, tendo em vista que a
demanda de serviços de transporte ocorre diariamente nos campi.
6.2.1.1.8 Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação
eficiente e econômica do serviço de transporte
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O controle das solicitações é feito através do módulo “Frota” no SUAP. Os servidores
que possuem acesso a esse módulo adicionam através do sistema o agendamento da viagem,
informando o nome do solicitante, a data/hora prevista da saída, data/hora prevista da chegada,
os passageiros que irão, qual o objetivo da viagem e o itinerário. E uso regulamento de serviços
de transporte do IFMA.
6.2.2 Política de Destinação de Veículos Inservíveis ou Fora de Uso e Informações
Gerenciais sobre Veículos nessas Condições
A função do controle patrimonial abrange as atividades de recepção, registro, controle,
utilização, guarda, conservação e desfazimento dos bens permanentes da instituição, no que
diz respeito aos bens móveis, o qual se inclui os veículos. O desfazimento consiste no processo,
expressamente autorizado pelo ordenador de despesa, de exclusão, movimentação e alienação
de um bem do acervo patrimonial da instituição, de acordo com a legislação vigente, onde
podemos citar:
- Decreto Nº 99.658, de 30 de outubro de 1990 - Dispõe sobre a regulamentação, no
âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e
outras formas de desfazimento de material. Diário Oficial da União, Brasília. DF, 23 de abril
de 2007.
- Decreto Nº 6.087, de 20 de abril de 2007 - Altera os arts. 5°, 15° e 2 1° do Decreto no
Nº 99.658, de 30 de outubro de 1990, que regulamenta, no âmbito da Administração Pública
Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de
material, e dá outras providências.
- Lei Nº 5.700, de 1 de setembro de 1971 - Dispõe sobre a forma e a apresentação dos
Símbolos Nacionais, e dá outras providências.
- Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 - Regulamenta o artigo 37, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
Brasília, DF, 2 1 jun. 1993.
Especificamente para os veículos pertencentes ao patrimônio desta instituição, foi
solicitada, através do Processo Nº 23249.002365.2016-37, de 12 de janeiro de 2016, a criação
de uma comissão que tem como um dos objetivos a criação do Manual de Procedimentos
para Desfazimento de Veículos que venham a ser considerados Antieconômicos ou
Irrecuperáveis para que, assim, seja determinada suas destinações.
6.2.2.1 Informações sobre os critérios utilizados pela UPC para a destinação dos veículos
de sua frota considerados inservíveis para o uso
Como citado, anteriormente, a criação do Manual de Procedimentos e a verificação in
loco nas unidades pertencentes ao IFMA pela referida Comissão, determinará a classificando
dos veículos, como:
- Ocioso - embora em perfeitas condições de uso, não está sendo utilizado pela unidade;
- Recuperável - de possível recuperação desde que o custo de sua recuperação não
ultrapasse a 50% de seu valor de mercado;
- Antieconômico - quando sua manutenção for onerosa, ou seu rendimento precário e
obsoleto; e,
- Irrecuperável - quando não houver possibilidade de uso para a finalidade a que se
destina, devido à perda de suas características em razão da inviabilidade econômica a que se
destina.
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Após a classificação dos veículos, seguindo as definições acima citadas, os bens
caracterizados como Antieconômicos ou Irrecuperáveis serão destinados obedecendo aos
seguintes critérios:
- Veículos considerados antieconômicos – doações para Estados e Municípios mais
carentes, Distrito Federal, empresas públicas, sociedade de economia mista, instituições
filantrópicas, reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público; e,
- Veículos considerados irrecuperáveis – doações para instituições filantrópicas,
reconhecidas de utilidade pública pelo Governo Federal, e as Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público.
Verificada a impossibilidade ou a inconveniência da alienação do veículo classificado
como irrecuperável, a autoridade competente determinará sua descarga patrimonial e sua
inutilização ou abandono após a retirada das partes economicamente aproveitáveis, porventura
existentes, que serão incorporados ao patrimônio, podendo ser aproveitadas como material de
estudo para os cursos de mecânica existentes no IFMA. (Decreto Nº 99.658/90 art. 16)
6.2.3 Gestão do Patrimônio Imobiliário da União
Atualmente, o Instituto Federal do Maranhão – IFMA, está com atuação em 28 (vinte e
oito) municípios de atuação, com 36 (trinta e seis) imóveis próprios e disponibilizados através
de cessões ou locados de terceiros. Alguns imóveis estão ainda em procedimentos de projetos
e regularização de documentos, conforme está identificado do quantitativo de imóveis de
propriedade da União que estavam sob a responsabilidade do IFMA no final do exercício 2015,
contemplando a localização geográfica dos bens locados no Brasil, distribuídos para promover
o funcionamento dos Campi, Núcleos avançados e da Reitoria.
No total de 6 (seis) imóveis aguardando a regularização através de principalmente da
Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão em que a União é a proprietária oficial,
estando pendentes de regularização no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial
da União - SPIUnet, pois não foram transferidos para as Unidades Gestoras do IFMA ou ainda
não foram cadastrados no referido sistema.
O Quadro 30 indica os Imóveis Sob a Responsabilidade da Unidade Gestora, e está
organizado de forma a contemplar os atributos e características dos imóveis de uso especial de
propriedade da União, assim como as despesas com manutenção incorridas em 2015, para 25
(vinte e quatro) imóveis registrados no SPU, estando regulamentado com registro patrimonial
no SPUNET.
A Tabela 61 contempla a localização geográfica dos bens locados no Brasil. Já o Quadro
31 mostra a discriminação dos bens imóveis de propriedade da união sob responsabilidade do
IFMA, no total de 10 (dez) imóveis, sem RIP, em processo de regularização e obtenção da
documentação legal (certidão de terreno, termo de doação, transferência do SPU, etc), para
posterior cadastramento no sistema.
O IFMA possui 3 (três) imóveis locados de terceiros somente no município de São Luís,
que precisamente corresponde ao imóvel da sede provisória da Reitoria e 2(dois) imóveis que
aloca setores sistêmicos da Reitoria.
Em relação ao Cessão de Espaço Físico em Imóvel da União, é um procedimento que não
se aplica, considerando que o IFMA não possui imóveis que possa haver a cessão de espaço
físico em imóvel para outra UJ.
A informação sobre a gestão do patrimônio imobiliário do IFMA está organizada nos
seguintes sistema de informação SIAFI, SUAP e SIPNET. O controle administrativo dos
imóveis do IFMA é feito através de planilha de controle inserido na plataforma do sistema de
informação SUAP, onde o controle efetivo de lançamento de pagamentos é feito
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sistematicamente.
A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), por meio dos setores
específicos, faz o gerenciamento efetivo, com os lançamentos de dados, a nível de pagamento,
controle de contrato de obras e gestão patrimonial, com uso efetivo no Sistema de
Administração e SIPNET.
Quadro 30 – Discrimina os Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade
do IFMA

BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA UNIÃO SOB RESPONSABILIDADE DO
IFMA
UG

NOME DO
CAMPUS

BEM

RIP DE
UTILIZ
AÇÃO

REGIME

ESTADO
DE
CONSERV
AÇÃO

VALOR
HISTÓRICO

IFMA
158128 REITORIA
IFMA CAMPUS
C. HISTÓRICO
158128 ITAQUI
IFMA CAMPUS
158276 MARACANÃ
IFMA CAMPUS
158282 PINHEIRO
IFMA CAMPUS
158283 BURITICUPU
IFMA CAMPUS
158284 B. DO CORDA
IFMA CAMPUS
158285 BARREIRINHA
IFMA CAMPUS
MONTE
158286 CASTELO
IFMA CAMPUS
158288 C. HISTÓRICO
IFMA CAMPUS
158289 ZÉ DOCA
IFMA CAMPUS
ZÉ DOCA CVT
158289 JOSIAS
IFMA CAMPUS
158290 SANTA INÊS
IFMA CAMPUS
S. J. DOS
158291 PATOS
IFMA CAMPUS
158292 ALCÂNTARA
IFMA CAMPUS
158293 CODÓ
IFMA CAMPUS
158294 IMPERATRIZ

TERRENO
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS

0921
00758.50
0-4
0921
00688.50
0-4
0921
00391.50
0-0
0869
00038.50
0-8
0134
00002.50
0-4
0731
00085.50
0-0

DESPESAS DO
EXERCÍCIO

VALOR DE IMÓVEL

DATA DA
AVALIAÇ
ÃO

VAL
OR
REA
VALI
ADO

COM
REF
ORM
AS

COM
MANUTENÇ
ÃO

FUNCION
AL

REGULAR

6.800.000,00

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

243.261,54

-

-

-

-

FUNCION
AL

ANTIGO

9.213.864,36

-

-

-

-

NOVO

6.879.078,30

-

-

-

-

REGULAR

5.209.800,00

-

-

-

-

FUNCION
AL

NOVO

7.976.144,43

-

-

-

-

PENDEN
TE
0921
00197.50
0-5
0921
00794.50
0-0
1287
00005.50
0-3

FUNCION
AL

NOVO

5.838.666,41

-

-

-

-

FUNCION
AL

ANTIGO

11.189.214,35

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

1.038,64

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

6.311.620,94

-

-

-

-

PENDEN
TE
0957
00009.50
0-2
0925
00006.50
0-8

FUNCION
AL

REGULAR

581.731,63

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

6.198.882,01

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

5.298.906,37

-

-

-

-

PENDEN
TE
0763
00023.50
0-0
0803
00012.50
0-3

FUNCION
AL

NOVO

9.692.664,70

-

-

-

-

FUNCION
AL

ANTIGO

230.916,65

-

-

-

-

FUNCION
AL

ANTIGO

1.953,12

-

-

-

-

FUNCION
AL
EM
CONSTR
UÇÃO
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IFMA CAMPUS
158295 AÇAILANDIA
IFMA CAMPUS
S. R. DAS
158296 MANGA
IFMA CAMPUS
158297 BACABAL
IFMA CAMPUS
158456 COELHO NETO
IFMA CAMPUS
158456 CAXIAS
IFMA CAMPUS
158457 TIMON
IFMA CAMPUS
154854 GRAJAÚ
IFMA CAMPUS
154855 PREDREIRAS
IFMA CAMPUS
154856 VIANA
IFMA CAMPUS
ITAPECURU 154857 MIRIM
IFMA CAMPUS
154858 ARAIOSES
IFMA CAMPUS
S. J. DE
154859 RIBAMAR
IFMA CAMPUS
PRESIDENTE
154860 DUTRA

EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS
DO
CAMPUS

0961
00097.50
0-0
0925
00006.50
0-8
0723
00032.50
0-0
0765
00004.50
0-3
0757
00060.50
0-8
0937
00008.50
0-2
0793
00038.50
0-4
0861
00015.50
0-7
0949
00006.50
0-5
0807
00011.50
0-0
0717
00005.50
0-9
0889
00066.50
0-5
PENDEN
TE

FUNCION
AL

REGULAR

24.567,32

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

6.422.504,10

-

-

-

-

FUNCION
AL
EM
CONSTR
UÇÃO

NOVO
EM
CONSTRU
ÇÃO

4.366.199,15

-

-

-

-

50.000,00

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

7.047.794,19

-

-

-

-

FUNCION
AL

REGULAR

8.120.288,12

-

-

-

-

FUNCION
AL

NOVO

8.535.500,83

-

-

-

-

FUNCION
AL
EM
CONSTR
UÇÃO
EM
CONSTR
UÇÃO
EM
CONSTR
UÇÃO
EM
CONSTR
UÇÃO
EM
CONSTR
UÇÃO

REGULAR
EM
CONSTRU
ÇÃO
EM
CONSTRU
ÇÃO
EM
CONSTRU
ÇÃO
EM
CONSTRU
ÇÃO
EM
CONSTRU
ÇÃO

6.409.256,92

-

-

-

-

5.288.094,80

-

-

-

-

6.871.736,80

-

-

-

-

6.354.141,69

-

-

-

-

6.083.903,49

-

-

-

-

2.112.042,66

-

-

-

-

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2015.

Tabela 61 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da
União no Exercício de 2015
– DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO NO EXERCICIO 2015
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA

BRASIL

QUANT.

SAO LUIS - MA

5

PINHEIRO - MA

1

BURITICUPU - MA

1

BARRA DO CORDA - MA

1

BARREIRINHAS - MA

1

ZE DOCA - MA

2

SANTA INES - MA

2

S.JOAO DOS PATOS - MA

1

ALCANTARA - MA

1

CODO - MA

1

IMPERATRIZ - MA

1

ACAILANDIA - MA

1

S.R.MANGABEIRAS - MA

2
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BACABAL - MA

1

CAXIAS - MA

1

TIMON - MA

1

COELHO NETO - MA

1

GRAJAÚ - MA

1

ARAIOSES

1

ITAPECURU MIRIM

1

PEDREIRAS

1

SÃO JOSE RIBAMAR

1

VIANA

1

PRESIDENTE DUTRA

1

ROSARIO

1

PORTO FRANCO

1

CAROLINA

1

MIRINZAL

1

Subtotal Brasil

36

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2015.

Quadro 31 – Discriminação dos Bens Imóveis de propriedade do IFMA, que estão em
Processo de Obtenção de Documentação ou Pendentes de Regularização
DISCRIMINAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO IFMA, QUE
ESTÃO EM PROCESSO DE OBTENÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO OU
PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO
ORIGEM

OBSERVAÇÃO

12

Área da União
SPU

Processo de cessão em
tramitação no SPU

158290

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS SANTA
INES/DNIT

12

Área da União
SPU - DNIT

Processo nº
04952.000403/2007-35,
de doação de imóvel em
tramitação no SPU

158285

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
BARREIRINHAS

10

Área da União
SPU - INCRA

Processo de cessão em
tramitação no SPU e
INCRA

158292

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
ALCANTARA

158128

INST.FED.DO
MARANHAO/UNIDADE
ITAPIRACÓ – REITORIA

5

158128

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
PRESIDENTE DUTRA

12

UG

CAMPUS

158289

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS ZE
DOCA – CVTJOSIAS

SITUAÇÃO
DE REGIME

12

Cedido

Área de reserva
ambiental –
Cessão e uso
Área da União
SPU Área da União
SPU Eletronorte
CAMPUS DA
EXPANSÃO III

Não lançado.
Aguardando a
documentação do
terreno
Processo de cessão em
tramitação no
SEMA/Governo do
Estado do Maranhão

Processo de cessão em
tramitação no SPU
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INST.FED.DO
158128 MARANHAO/CAMPUS
AVANÇADO CAROLINA

10

INST.FED.DO
158128 MARANHAO/CAMPUS
AVANÇADO ROSARIO

10

INST.FED.DO
158128 MARANHAO/CAMPUS
AVANÇADO PORTO FRANCO

10

158296

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
S.R.MANGABEIRAS

11

CAMPUS
AVANÇADOS
- EXPANÇÃO
III
CAMPUS
AVANÇADOS
- EXPANÇÃO
III
CAMPUS
AVANÇADOS
- EXPANÇÃO
III
Outra fazenda,
que foi
adquirido.
Aguardando a
documentação

Não lançado.
Aguardando a
documentação do
terreno
Não lançado.
Aguardando a
documentação do
terreno
Não lançado.
Aguardando a
documentação do
terreno
Aguardando a
documentação do
terreno

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2015.

6.2.4 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos Públicos e Órgãos e Entidades Públicas ou
Privadas
Este item não se aplica ao IFMA, pois a Instituição não possui de espaços físicos e
imóveis a órgãos públicos e órgãos e entidades públicas ou privadas
6.2.5 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
Este item não se aplica ao IFMA, pois a Instituição não possui imóveis locados de terceiros.
6.2.6 Informações sobre as Principais Obras e Serviços de Engenharia Relacionados à
Atividade Fim
Essa seção tem por objetivo elaborar informações sobre as principais obras e serviços de
engenharia realizados durante a gestão no ano de 2015, as quais estão diretamente relacionadas
aos macroprocessos finalísticos da unidade, indicando as respectivas despesas, fornecedores,
vigência dos contratos e seu estágio de execução.
6.2.6.1 Dados dos empreendimentos
a) Campus São José de Ribamar
Objeto: Construção do Campus São José de Ribamar;
Uso: Educação Profissional;
Localização: MA-201, S/N, Estrada de Ribamar no Município de São José de RibamarMA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J.Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.950,00 m²;
Valor Previsto (R$): 8.433.598,08;
Valor contratado da obra (R$): 7.373.349,76;
Prazo de vigência do contrato: 720 dias;
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Início: 23 de Outubro de 2013;
Término Previsto: 26 de Abril de 2016;
(%) Concluído (Físico): 85,48%;
Fiscal da Obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional, estrutura de concreto e cobertura em telhas
metálicas composta por bloco administrativo térreo, bloco pedagógico em dois níveis, bloco de
laboratórios, bloco de vivência, bloco banheiros e urbanização.
b) Campus Viana
Objeto: Construção do Campus Viana;
Uso: Educação Profissional;
Localização: MA-014, S/N, Centro, Viana-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: LTM Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.600,00 m²;
Valor Previsto (R$): 7.000.000,00;
Valor contratado da obra (R$): 6.998.203,73;
Prazo de vigência do contrato: 728 dias;
Início: 28 de Fevereiro de 2014;
Término Previsto: 22 de Julho de 2016;
(%) Concluído (Físico): 53,82%;
Fiscal da Obra: Celso Azevedo.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional, estrutura de concreto e cobertura em telhas
metálicas composta por bloco administrativo térreo, bloco pedagógico em dois níveis, bloco de
laboratórios, refeitório, auditório, alojamentos e UEPs vivência.
c) Campus Pedreiras
Objeto: Construção do Campus Pedreiras;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Centro, S/N, Pedreiras-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: LDM Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.950,00;
Valor Previsto (R$): 8.517.840,05;
Valor contratado da obra (R$): 6.629.783,75;
Prazo de vigência do contrato: 720 dias;
Início: 31 de Janeiro de 2014;
Término Previsto: 05 de Agosto de 2016;
(%) Concluído (Físico): 82,28%;
Fiscal da Obra: Magno Sousa França.
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Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo, um bloco
de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
d) Campus Araioses
Objeto: Construção do Campus Araioses;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Bairro Comprida, S/N, Araioses-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: LDM Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área construída: 4.950,00 m²;
Valor Previsto (R$): 8.456.900,23;
Valor contratado da obra (R$): 6.408.613,17;
Prazo de vigência do contrato: 720 dias;
Início: 03 de Março de 2014;
Término Previsto: 23 de Agosto de 2016;
(%) Concluído (Físico): 60,69%;
Fiscal da obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo térreo,
um bloco de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
e) Campus Itapecuru Mirim
Objeto: Construção do Campus Itapecuru Mirim;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua João Buzar, Centro, CEP 65485-000 – Itapecuru Mirim-MA;
Situação da Obra: Em fase de recebimento;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.950,00 m²;
Valor Previsto (R$): 8.598.812,04;
Valor contratado da obra (R$): 6.886.305,32;
Prazo de vigência do contrato: 840 dias;
Início: 9 de Setembro de 2013;
Término Previsto: 27 de Março de 2016;
(%) Concluído (Físico): 99,89%;
Fiscal da Obra: Celso Azevedo.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo térreo,
um bloco de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
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f) Campus Presidente Dutra
Objeto: Construção do Campus Presidente Dutra;
Uso: Educação Profissional;
Localização: BR 222, sentido Barra do Corda;
Situação da Obra: Em Execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: HIDROTEC Construções e Comércio Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.950,00 m²;
Valor Previsto (R$): 6.569.715,88
Valor contratado da obra (R$): 6.286.516,18;
Prazo de vigência do contrato: 1007 dias;
Início: 02 de Fevereiro de 2015;
Término Previsto: 31 de Julho de 2016;
(%) Concluído (Físico): 6,38%;
Fiscal da Obra: Celso Azevedo.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo térreo,
um bloco de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
g) Campus Coelho Neto
Objeto: Construção do Campus Coelho Neto;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. Antônio Guimarães, s/n, Maranhão, Bairro Olha D’águinha, Coelho
Neto – MA;
Situação da Obra: Contrato assinado, aguardando a Ordem de Serviço;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: Hidrotec Construções e Comércio Ltda;
Modalidade de Licitação: Regime Diferenciado de Contratação;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.950 m²;
Valor Previsto (R$): 8.292.234,67
Valor contratado da obra (R$): 5.821.234,67;
Prazo de vigência do contrato: 660 dias;
Início: 14 de Agosto de 2015;
Término Previsto: 06 de Dezembro de 2016;
(%) Concluído (Físico): 25,78%;
Fiscal da Obra: Dielson da Silva Rocha.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo, um bloco
de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
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h) Refeitório e Centro de Treinamento do Campus Zé Doca
Objeto: Edificação do Refeitório e Centro de Treinamento;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua da Tecnologia, 215, Bairro Vila Amorim, Zé Doca-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Ampliação;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 1930,42 m²;
Valor contratado da obra (R$): 2.810.634,00;
Prazo de vigência do contrato: 365 dias;
Início: 06 de Fevereiro de 2015;
Término Previsto: 31 de Maio de 2016;
(%) Concluído (Físico): 74,47%;
Fiscal da Obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Execução dos serviços de Engenharia de Edificação do Refeitório e Centro de
Treinamento do Campus Zé Doca do IFMA.
i) Edificação do Auditório do Campus Zé Doca
Objeto: Edificação do Auditório do Campus;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua da Tecnologia, 215, Bairro Vila Amorim, Zé Doca-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Ampliação;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 1.232,32 m²;
Valor contratado da obra (R$): 2.070.725,93;
Prazo de vigência do contrato: 365 dias;
Início: 10 de Dezembro de 2014;
Término Previsto: 03 de Maio de 2016;
(%) Concluído (Físico): 77,34%;
Fiscal da Obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Execução dos serviços de Engenharia de Edificação do Auditório do Campus Zé Doca do
IFMA.
j) Bloco de Salas e Laboratórios Agroindustriais do Campus Caxias
Objeto: Construção do Bloco de Salas e Laboratórios Agroindustriais do Campus Caxias;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rodovia MA 349, Km 02, Gleba Buriti do Paraíso, Povoado Lamego, S/N,
Zona Rural, Caxias – MA;
Situação da Obra: Em finalização;
Tipo de Obra: Ampliação;
Classificação da Obra: Rural;
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Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 1.076,54 m²;
Valor contratado da obra (R$): 1.673.863,09;
Prazo de vigência do contrato: 365 dias;
Início: 08 Maio de 2015;
Término Previsto: 03 de Janeiro de 2016;
(%) Concluído (Físico): 80,24%;
Fiscal da Obra: Dielson da Silva Rocha.
Descrição do empreendimento
Trata-se da construção do Bloco de Salas com 10 unidades e Laboratórios Agroindustriais
do Campus Caxias do IFMA.
k) Pavimentação da Estrada Vicinal de Acesso Interno do Campus Maracanã
Objeto: Construção e Pavimentação da Estrada Vicinal de Acesso Interno do IFMA
Campus Maracanã;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua dos Curiós, S/N, Vila Esperança – São Luís /MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Estrada Vicinal;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: LCS Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 25.900,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 4.787.043,74;
Prazo de vigência do contrato: 720 dias;
Início: 01 de dezembro de 2014;
Término Previsto: 07 de Abril de 2016;
(%) Concluído (Físico): 40,13%;
Fiscal: Poliane Sabino dos Reis Cardoso.
Descrição do empreendimento
Execução de Terraplenagem, Drenagem Pluvial e Pavimentação com blocos sextavados
da Estrada de Acesso Interno do Campus São Luís Maracanã.
l) Centro Gastronômico do Campus Maracanã
Objeto: Construção do Centro Gastronômico de Maracanã;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. dos Curiós s/n, Vila Esperança, São Luís - MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: Zurc Saneamento e Construções Ltda-EPP;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 1193,32 m²;
Valor contratado da obra (R$):1.800.000,00;
Prazo de vigência do contrato: 270 dias;
Início: 30 de Junho de 2015;
237

Término Previsto: 25 de Maio de 2016;
(%) Concluído (Físico): 16,09%;
Fiscal da Obra: Poliane Sabino dos Reis Cardoso
Descrição do empreendimento
Trata-se da construção do Centro Gastronômico de Maracanã com três salas de aula, sala
dos professores, sala de exposições, cozinha, confeitaria, dois laboratórios e despensa no
Campus Maracanã do IFMA.
m) Terraplenagem, construção de complexo esportivo e muro do Campus
Açailândia.
Objeto: Terraplenagem, construção de complexo esportivo e muro do Campus
Açailândia;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. Projetada, s/n - Bairro Vila progresso II - Açailândia – MA;
Situação da Obra: Em Execução;
Tipo de Obra: Serviços de terraplenagem e Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: WR Construções e Perfurações Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 4.192,75 m²;
Valor contratado da obra (R$): 6.897.760,22;
Prazo de vigência do contrato: 365 dias;
Início: 26 de Junho de 2015;
Término Previsto: 15 de Junho de 2016;
(%) Concluído (Físico): 10%;
Fiscal da Obra: Walterney Rodrigues Pereira.
Descrição do empreendimento
Serviços de terraplenagem, construção de complexo esportivo e muro do Campus
Açailândia.
n) Ampliação e Reforma de Salas de Aula e Laboratórios do Campus Açailândia
Objeto: Ampliação e Reforma de Salas de aula e laboratórios do Campus Açailândia;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. Projetada, s/n, Bairro Vila progresso II, Açailândia – MA;
Situação da Obra: Em Execução, porém se encontra em estágio de readequação da
planilha orçamentária;
Tipo de Obra: Reforma e Ampliação;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: HIDROTEC Construções e Comércio Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 892,32 m²;
Valor contratado da obra (R$): 1.317.007,12;
Prazo de vigência do contrato: 545 dias;
Início: 29 de Janeiro de 2015;
Término Previsto: 27 de Julho de 2016;
(%) Concluído (Físico): 12,54%;
Fiscal da Obra: Walterney Rodrigues Pereira.
Descrição do empreendimento
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A obra trata-se da ampliação de oito salas de aula e reforma de quatro Laboratórios do
Campus Açailândia do IFMA.
o) Anexo Campus Monte Castelo
Objeto: Conclusão da Execução do Anexo I;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. Getúlio Vargas, n° 04, Monte Castelo, São Luís –MA;
Situação da Obra: Finalizado;
Tipo de Obra: Ampliação;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: Hidrotec Construções e Comércio LTDA;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 6.235,48 m²;
Valor contratado da obra (R$): 3.040.180,94;
(%) Concluído (Físico): 100%;
Fiscais da Obra: Maelckson Bruno e Magno França.
Descrição do empreendimento
Complementação da Construção e da cobertura metálica do bloco Anexo I do Campus
São Luís, Monte Castelo. O projeto conta com 6 pavimentos, totalizando 27 salas de aula, 3
salas de professores, sanitários masculinos, sanitários femininos, restaurante, sala de
carpintaria, sala de manutenção, vestiários, sala para curso de alimentos, sala do departamento
de ciências além de banheiros para PNE.
p) Núcleo Avançado do Campus Mirinzal
Objeto: Construção do Núcleo Avançado do Campus Mirinzal;
Uso: Educação Profissional;
Localização: MA 006, s/n, Barrio Conceição, Mirinzal - MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: Tecne Construções;
Modalidade de Licitação: Regime Diferenciado de Licitação;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 2.500,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 3.200.079,00;
Prazo de vigência do contrato: 240 dias;
Início: 11 de Setembro de 2015;
Término Previsto: 08 de Maio de 2016;
(%) Concluído (Físico): 29,30%;
Fiscais da Obra: Marcio Antônio do Rosário Miranda e Maelckson Bruno Barros
Gomes;
Descrição do empreendimento:
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por uma guarita, bloco administrativo, bloco pedagógico em dois níveis,
bloco auditório/biblioteca, bloco laboratório, bloco da área de vivência, bloco banheiros e
estacionamento.
q) Construção do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo das Mangabeiras
Objeto: Construção do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo das Mangabeiras;
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Uso: Educação Profissional;
Localização: BR 230, Km 19, Zona Rural, São Raimundo das Mangabeiras;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: Zurc Saneamento e Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio da Instituição;
Área a ser construída: 3.000,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil reais);
Prazo de vigência do contrato: 365 dias;
Início: 21/10/2015
Término Previsto: 20/10/2016
(%) Concluído (Físico): 6,20%;
Fiscais da Obra: Marcio Antônio do Rosário Miranda e Allan Almeida Bastos;
Descrição do empreendimento
A obra trata-se da Construção do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo das
Mangabeiras do IFMA.
r) Biblioteca do Campus Imperatriz
Objeto: Construção da Biblioteca do Campus Imperatriz;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. Newton Bello S/N – Vila Maria, Imperatriz - MA;
Situação da Obra: Paralisada desde dezembro de 2015;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: INFOTECH CONSTRUÇÕES LTDA;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 2.393,14 m²;
Valor contratado da obra (R$): 2.590.471,12;
(%) Concluído (Físico): 31,01%;
Fiscal da Obra: Celso Azevedo.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto composta por dois
pavimentos, com dois salões de leitura, cinco salas de estudo, uma sala de informática,
banheiros, copa, sala de administração, sala de triagem e sala de multi-meios.
O Quadro 32 mostra de forma resumida os projetos em fase de elaboração e licitação
Quadro 32 – Resumo dos Projetos em Fase de Elaboração e Licitação
CAMPUS
Reitoria
Reitoria
Reitoria
Reitoria
Reitoria
Reitoria
Reitoria

DESCRIÇÃO OBRA
Campus Carolina
Campus Porto Franco
Campus Rosário
Campus Colinas
Centro de Alta Tecnologia
Campus Santa Rita
Sede da Reitoria

DOCUMENTA
ÇÃO E
PROJETO DE
PROJETO
ENGENHARIA
BÁSICO
Elaborado
Ok
Elaborado
Ok
Elaborado
Pendente
Elaborado
Ok
Em elaboração
Em elaboração
Elaborado
Ok

LICITAÇÃO
Andamento
Andamento
Andamento

Pendente
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Alcântara
Alcântara
Alcântara
Açailândia
Açailândia
Açailândia
Açailândia
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Bacabal
Barreirinhas
Barreirinhas
Barreirinhas
Barreirinhas
Barreirinhas
Barreirinhas
Buriticupu
Buriticupu
Buriticupu
Centro Histórico
Centro Histórico
Caxias
Caxias
Caxias
Caxias
Caxias
Caxias
Caxias
Caxias
Caxias
Codó
Codó
Codó
Codó
Codó
Codó
Codó
Imperatriz
Imperatriz
Imperatriz
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã

Muro para nova área
Alterações cozinha Hotel Escola
Bloco anexo
Almoxarifado, Garagem e
Urbanismo
Refeitório, Rampa e Urbanismo 2
Cabine de Medicação e Ramal
Aéreo
Auditório e Biblioteca
Praça de Alimentação
Manutenção do Campus
Bloco de Salas de Aula
Praça de Laboratórios
Biblioteca
Auditório
Almoxarifado
Bloco Médico
Garagem
Parque Esportivo
Reforma Laboratórios
Praça Esportiva
Biblioteca
Garagem
Almoxarifado
Cerca
Bloco médico, Almoxarifado,
Garagem, Centro de Treinamento e
Castelo D’água
Cabine de Medicação e Ramal
Aéreo
Refeitório e Urbanismo
Campus Novo
Reforma
Campo de Futebol
Garagem e Oficina Mecânica
Bloco Salas Ciências Agrárias
Laboratórios Industriais
Almoxarifado
Salão de Jogos e Vídeos
Biblioteca
Anfiteatro
Alojamento Feminino
Reforma Laboratórios
Ginásio Poliesportivo
Refeitório
Ramal Aéreo e Cabine de Medição
Complexo Agroindustrial
Pista de Atletismo
Biblioteca e Auditório
Bloco Salas de Aula
Bloco Laboratórios
Campo e Pista de Atletismo
Alojamento Feminino
Abatedouro de Aves
Anexo E-Tec
Cantina
Castelo D’água
Centro de Gastronomia

Em Elaboração
Elaborado
Elaborado
Elaborado

Pendente

Elaborado

Pendente

Pendente
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Em Elaboração
Elaborado

Pendente

Pendente
Ok
Pendente

Andamento

Pendente

Pendente
Elaborado
Em Elaboração
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Pendente
Pendente
Elaborado
Pendente
Pendente
Pendente
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado

Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Ok
Pendente
Pendente
Pendente

Ok
Pendente
Pendente
Ok
Pendente
Pendente
Ok
Ok
Ok
Pendente

Ok

Pendente

Andamento
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Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã
Pinheiro
Pinheiro
Santa Inês
Santa Inês
São João dos Patos
São João dos Patos
São João dos Patos
São João dos Patos
São João dos Patos
São João dos Patos
São João dos Patos
São Rdo Mangabeiras
São Rdo Mangabeiras
São Rdo Mangabeiras
Zé Doca
Zé Doca
Zé Doca

Centro de Manejo Bovino
Centro de Treinamento Técnico
Complexo de Carnes
Rede de Distribuição Elétrica
Garagem
Guarita Pórtico de entrada
Laboratório de Bebidas
Laboratório de Derivados de Leite
Mecânica Agrícola
Piscina com Vestiários
Pocilga
Fábrica de Ração
Residenciais Funcionais
Refeitório
Suíno – Ovino – Caprinocultura
Torres de Vigilância
Vestiários Campo Socity
Rede Elétrica
Blocos Laboratórios e Salas de
Aula
Blovo B
Projetos de Ampliação
Auditório
Biblioteca
Bloco Anexo
Garagem
Posto Médico
Manutenção do Campus
Execução de Muro Perimetral
Ginásio Poliesportivo
Auditório
Cabine de Medição Ramal Aéreo
Elétrica Externa e Subestação
Biblioteca
Conclusão Ginásio

Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado

Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Ok
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Em Elaboração

Andamento
Andamento

Elaborado

Em Elaboração

Elaborado
Em Elaboração
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Elaborado
Em Elaboração
Elaborado

Ok
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Pendente
Ok
Ok
Ok
Pendente
Ok
Ok

Em Andamento

Ok

Pendente

Em Andamento

Pendente
Pendente

Pendente
Pendente

6.3 Gestão da Tecnologia da Informação
6.3.1 Informações sobre os Sistemas de Informações
A Diretoria de Gestão de TI desenvolveu e mantém diversos sistemas de informação de
caráter basilar, voltados para a melhoria dos processos, com reflexos positivos sobre toda a
instituição. Dentre os que estão diretamente relacionados aos macroprocessos finalísticos e
objetivos estratégicos destacam-se:
6.3.1.1 SUAP – Sistema Unificado de Administração Pública
Composto de vários módulos, tem como função dar apoio às atividades administrativas e
acadêmicas tais como: Controle de Protocolo, Almoxarifado, Patrimônio, Chaves, Recursos
Humanos, Ouvidoria, Reserva de Salas, Frota, Estacionamento, Visitantes, Contratos,
Compras, Projetos, Convênios, Comunicação Social, Atividades Estudantis, Bolsa
Alimentação, Planejamento, Gestão, Acadêmico, Conteúdo do Portal, Coleta de Indicadores,
Conteúdo do Portal, Quadro de Detalhamento de Despesas, Remessa de Alunos para o SET,
dentre outros.
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É o principal sistema do IFMA para atender as demandas sistêmicas.
Responsável Técnico: William Corrêa Mendes
Responsável da Área de Negócio: O sistema atende várias áreas de negócio e portanto
a responsabilidade é da Reitoria e Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas. Existe uma comissão
de implantação do Sistema no qual o Presidente é o servidor Hildervan Nogueira.
6.3.1.2 Sistema Gerenciador de Seletivos e Concursos
O sistema tem como função gerenciar todas as etapas de um processo seletivo. É utilizado
para concursos e seletivos de alunos gerenciados pelo IFMA.
É sistema utilizado para atender aos processos seletivos de alunos do ensino médiotécnico e seletivos de professor substituto.
Responsável Técnico: Leonardo Brito Rosa
Responsável da Área de Negócio: Viviane de Jesus Farias Ribeiro (COAA-PROEN) e
André Gomes Pinheiro (DADMP/PROGEPE).
6.3.1.3 Q-Acadêmico - Sistema de Gerenciamento Acadêmico
Tem como função gerenciar todas as atividades acadêmicas dos Campi do IFMA, tais
como as matrículas, lançamento e acompanhamento de notas, dentre outras.
O sistema é utilizado por professores, alunos, pedagogos e técnico-administrativos
envolvidos em atividades do ensino. É a solução de sistema acadêmico utilizado hoje pela
maioria dos campi do IFMA.
Responsável Técnico: Diego Leonardo Chaves Silva
Responsável da Área de Negócio: Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva
(PROEN)
6.3.1.4 Q-GERCON
Tem como função o cadastro de editais de Licitações do IFMA para disponibilização no
Portal do IFMA. É utilizado pelo setor de licitações da Reitoria e setores de licitação dos campi.
Responsável Técnico: William Corrêa Mendes
Responsável da Área de Negócio: José Evangelista Silva Pereira (DLIC-PROPLAD)
6.3.1.5 SOPHIA
Sistema de Biblioteca utilizado por alguns campi (Monte Castelo, Centro Histórico e
Maracanã). Tem como função gerenciar o acervo e os empréstimos de livros das bibliotecas
dos Câmpus.
Responsável Técnico: Leonardo Brito Rosa
Responsável da Área de Negócio: Michelle Silva Pinto
6.3.1.6 SAPRO – Sistema de Avaliação de Projetos de Pesquisa
Tem como função a gerência das inscrições dos bolsistas, orientadores e orientandos e a
o cadastro e avaliação de projetos de pesquisa.
Responsável Técnico: William Corrêa Mendes
Responsável da Área de Negócio: Natilene Mesquita Brito (PRPGI)
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6.3.1.7 Portal do IFMA
O portal do IFMA é uma ferramenta de comunicação. Em 2015 foi criado um novo portal
seguindo as regras do W3C e seguindo o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico
(eMAG), modelo criado para facilitar o acesso para todas as pessoas às informações e serviços
disponibilizados nos sítios e portais governamentais.
Responsável Técnico: William Corrêa Mendes
Responsável da Área de Negócio: Claudio Antônio Amaral Moraes (ASSCOM)
Algumas demandas de novos sistemas já foram identificadas e serão inseridas no Projeto
SUAP. Dentre estas demandas destacam-se:
Reformulação do Módulo de Compras;
Melhorias do Módulo de Gestão (Indicadores);
Desenvolvimento de Módulo para Gestão de Imóveis;
Implantação do Módulo EDU (Acadêmico) nos campi novos;
Conclusão da Migração das funcionalidades do Gercon;
Testes e Adaptação do sistema SGC que possui integração com o SUAP, obtido com a
IFRN, para substituição do atual sistema de seletivo;
• Implantação do Módulo de Central de Serviços de TI.
• SUAP Mobile
• Outros ajustes do SUAP.
•
•
•
•
•
•

6.3.3 Justificativa
Necessidade de adaptação dos sistemas às necessidades especificas do IFMA e unificação
dos sistemas em um único projeto (SUAP) através de módulos.
6.3.4 Medidas
Em andamento: Planejamento e Execução.
Programadas: Capacitação da Equipe nas Tecnologias utilizadas.
Maiores informações sobre sistemas e serviços de TI ofertados pelo IFMA no link
https://suporte.ifma.edu.br/mediawiki
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A Tabela 62 abaixo mostra a relação dos contratos vigentes firmados com terceiros na área de tecnologia da informação.

Tabela 62 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação em 2015
Fornecedores

Nº do
Contrato

Objeto

2011/12

Comunicação Móvel Corporativa

2011/14

Vigência

Custo
Anual

Valores
Desembolsados em
2015

CNPJ

Denominação

31/08/2016

40432544/0001-47

CONSÓRCIO CLARO AMERICEL

94.407,55

147.740,99

Suporte do SOFIA

24/06/2016

69.112.514/0001-35

PRIMASOFT COMÉRCIO DE
INFORMÁTICA LTDA

21.723,12

19.527,21

2012/01

Locação de Maq. Copiadoras

03/05/2016

05.791.610/0001-74

ADVEN COM. LOC. E SERVIÇOS

2.200.021,20

977.317,78

2013/02

Internet

31/01/2017

33.000.118/0001-79

TELEMAR NORTE LESTE

2.178.450,72

920.413,71

2014/02

Telefonia fixa

05/01/2017

33000118/0001-79

TELEMAR NORTE LESTE S.A.

66.522,84

406.745,15

2014/07

Lousa Interativa

21/07/2016

05.791.610/0001-74

ADVEN COMÉRCIO LOCAÇÃO E
SERVIÇO

8.584.472,00

5.296.898,02

2015/05

Serviço de Suporte a Sistema
Acadêmico denominado QAcadêmico

11/08/2016

00.859.695/0001-61

FRJ INFORMÁTICA LTDA

348.073,56

193.867,26

2015/12

Livros digitais

11/12/2015

13.183.749/0001-63
13183749000163

MINHA BIBLIOTECA LTDA

120.960,00

30.239,97

2015/13

Livros digitais

11/12/2015

01.404.158/0001-90 PEARSON EDUCATION DO BRASIL
01404158000190
LTDA

107.791,08

26.947,75

Fonte: Desembolsados pela Reitoria (UG: 158128)
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6.3.5 Informações sobre o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e
sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é um instrumento de
diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos e processos de Tecnologia da Informação que visa
a atender às necessidades tecnológicas e de informação do IFMA. O seu objetivo é orientar a
aplicação de recursos de tecnologia do IFMA, alinhando as ações de Tecnologia da Informação e
Comunicação aos objetivos estratégicos institucionais, reforçando os princípios de racionalização,
padronização, uniformidade e economicidade e garantindo execução das políticas setoriais com
maior eficiência e eficácia.
O modelo de PDTIC adotado pelo IFMA é o da SLTI, que abrange além do conteúdo tático,
elementos estratégicos, típicos de um PETI. Dessa forma, nosso PDTIC aborda elementos como
missão, visão, valores e análise SWOT, tipicamente estratégicos, e também prevê projetos e ações
necessárias para o alcance dos objetivos da organização (táticos). Entretanto, à medida em que
nossas práticas de planejamento forem sendo aprimoradas, analisaremos a possibilidade de
utilizarmos instrumentos distintos.
Os objetivos estratégicos de TIC e suas respectivas iniciativas estratégicas têm por finalidade
colaborar com a efetivação dos objetivos estratégicos do IFMA. Para isso, o PDTI foi alinhado com
o Plano de Desenvolvimento Institucional, como demonstra o Quadro 33. Além do alinhamento
institucional, foi realizado o alinhamento com a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
(EGTI 2013-2015), instrumento de gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia
da Informação (SISP), que traça a direção da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),
visando à melhoria contínua da gestão e governança de TIC e a sustentação da infraestrutura.
Quadro 33 – Alinhamento Estratégico PDI e PDTI
PERSPECTIVA

Resultados
Institucionais

Processos

OBJETIVO

OBJETIVOS PDTI

Ampliar a oferta de um ensino gratuito e de
qualidade, oferecendo cursos presenciais e na
modalidade a distância, articulados com a realidade
local e regional de modo a promover o
desenvolvimento socioeconômico.

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Fomentar a política descentralizada de eventos,
cursos e projetos de extensão, no sentido de
contribuir para o desenvolvimento socioeconômico
dos municípios no entorno dos Campus do IFMA,

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Intensificar as ações de fomento à inclusão e respeito
à diversidade

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Promover o ensino integrado à pesquisa aplicada e à
extensão tecnológica

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Ampliar a articulação com sistemas públicos de
educação básica e superior na definição de ofertas
educacionais.

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Ampliar quantitativa e qualitativamente a produção
científica institucional

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Implantar e estruturar o(s) Programa(s) de PósGraduação e Estimular a criação de novos cursos

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC
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PERSPECTIVA

OBJETIVO
Lato e Stricto Sensu, presenciais e na modalidade a
distância

Empregar nova política de empreendedorismo
através das parcerias institucionais e empresariais,
considerando o aprimoramento das políticas de
cooperação técnica, transferência de tecnologia,
estágio e política de egressos.

Promover
melhorias
e
modernização
da
infraestrutura física e instalações das unidades do
IFMA

OBJETIVOS PDTI

Promover a ampliação e a
melhoria (atualização tecnológica)
da infraestrutura e parque de
equipamentos de TIC

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC
Promover a ampliação e a
melhoria (atualização tecnológica)
da infraestrutura e parque de
equipamentos de TIC
Promover a ampliação e a
melhoria (atualização tecnológica)
da infraestrutura e parque de
equipamentos de TIC
Aprimorar
o
processo
de
desenvolvimento e implantação do
Sistema
Unificado
de
Administração Pública - SUAP

Intensificar o uso de tecnologias para promover
maior celeridade processual e garantir a segurança
organizacional

Promover
a
segurança
informação e comunicação

da

Implantar sistema de vigilância
eletrônica e controle de acesso

Implantar
programa
gerenciamento de serviços

de

Promover a transparência da gestão

Garantir a disponibilidade das
informações por meio eletrônico e
com acessibilidade

Fortalecer a Gestão Participativa

Aprimorar a comunicação no
IFMA por meio do uso da
tecnologia
Implantar
salas
de
videoconferências,
interligando
todas as unidades do IFMA

Intensificar o uso das tecnologias de Informação e
Comunicação entre as unidades do IFMA

Implantar o acesso à internet banda
larga em todas as unidades do
IFMA
Implantar o sistema de telefonia
via VOIP, com a utilização dos
recursos de Internet, em todas as
unidades do IFMA

Dotar o IFMA de Comunicação Institucional,
Estratégica e Integrada

Aprimorar a comunicação no
IFMA por meio do uso da
tecnologia
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PERSPECTIVA

Pessoas

Orçamento

OBJETIVO

OBJETIVOS PDTI

Capacitar e Qualificar os servidores (TécnicoAdministrativos e Docentes) do Instituto Federal do
Maranhão – IFMA – nas mais diferentes áreas de
atuação profissional

Promover
a
continuada em TIC

Valorizar o servidor com foco na Saúde e Qualidade
de Vida

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de
TIC

Aplicar eficientemente os recursos orçamentários de
forma a garantir a qualidade na prestação de serviços
institucionais

Aperfeiçoar a gestão orçamentária
de TIC.

capacitação

O PDTIC do IFMA foi aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação, instituído
pela Portaria Nº CONSUP 265, de 16 de janeiro de 2012, e suas atribuições estão descritas na
Resolução CONSUP Nº 074, de 16 de outubro de 2012. com as seguintes atribuições:
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

propor e executar a Política de Tecnologia da Informação do IFMA por meio de um plano
integrado de ações, considerando o Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI) do
IFMA e as políticas e orientações do Governo Federal;
formular, implementar, monitorar e avaliar a gestão da Política de Tecnologia da Informação;
aprovar as políticas e diretrizes para o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação – PDTIC do IFMA;
definir, avaliar e acompanhar as prioridades na formulação e execução de propostas, ideias,
sugestões, necessidades e requerimentos relacionados à TI em atividades específicas ou no
ambiente coorporativo;
estabelecer e propor Plano de Investimento para a área de Tecnologia da Informação, inclusive
quanto a aquisições de hardware e software;
monitorar os valores definidos no orçamento das Pró-Reitorias, Diretorias e demais unidades
do IFMA, relacionados à Tecnologia da Informação, de tal forma que o seu uso se dê sempre
de forma mais racional e eficaz, evitando desperdício de ações e investimentos
desnecessários;
avaliar os sistemas de informação do IFMA e propor suas atualizações, revisões e
desativações;
recomendação de projetos e medidas com vistas ao aperfeiçoamento de normas, padrões
técnicos ou administrativos, racionalização no uso de recursos de Tecnologia da Informação
e, com isso, propiciar melhoria no desempenho geral das atividades do IFMA.
estabelecer mecanismos de coleta, organização e disseminação de informações sobre os
serviços Internet/Intranet, bem como dos novos sistemas e tecnologias existentes no mercado;
aprovar projetos de capacitação e de treinamento na área de Tecnologia da Informação, em
especial para os servidores lotados na Área de Tecnologia da Informação;
recomendar adoção de metodologias de desenvolvimento de sistemas e inventário dos
principais sistemas e base de dados;
formular, implementar e monitorar o processo de gestão de contratos de TI;
implementar o gerenciamento do processo de contratações de bens e serviços de TI com seus
respectivos níveis de acordos de nível de serviço, adequando-o à Instrução Normativa Nº
04/2010, da SLTI;
estabelecer política de minimização dos riscos e do aumento no nível de segurança das
informações dos órgãos/entidades;
criar grupos de trabalho e câmaras técnicas para encontrar soluções diante de exigências
suscitadas pelo IFMA e/ou pelo Governo Federal;
participar de foro de debates com instituições que desenvolvam projetos de pesquisa ou
estudos sobre informação e informática, bem como ser órgão difusor dessas participações
junto ao IFMA.
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6.3.6 Plano de Capacitação
O Plano de Capacitação foi elaborado relacionando-se a necessidade de força de trabalho e
sua qualificação respectiva para a consecução das ações e iniciativas estratégicas de TI. Segue a
Tabela 63 com o que foi estimado e realizado no ano de 2015.
Tabela 63 - Plano de Capacitação 2015
2015
VINCULAÇÃO
TEMÁTICA
Gestão e Governança
de TI
Gestão e Governança
de TI
Sistemas de
Informação
Sistemas de
Informação
Sistemas de
Informação
Infraestrutura
Infraestrutura
Todas as áreas
Todas as áreas

QTDE.
ESTIMADA

QTD.
REALIZADO

5

4

3

2

3

12

1

1

Capacitação em Administração de Banco de Dados

1

1

Capacitação em Segurança em rede sem fio
Capacitação em VoIP e Asterisk
Capacitação em contratação de Soluções de TI de
acordo com a IN SLTI/MP n° 04/2010.
Participação em Congressos, workshops e eventos
técnicos.
SUBTOTAL

1
1
4

1
1
3

sob demanda

5

CAPACITAÇÃO SUGERIDA
Capacitação em Gestão de Segurança da Informação,
com certificação ISO/IEC 27.002 Foundation.
Capacitação em planejamento de TI (Elaboração de
PDTI)
Capacitação em linguagem de desenvolvimento de
sistemas de informação. Python/Django
Capacitação em Modelagem de Banco de Dados

30

6.3.6.1 Quantitativo de Pessoas que compõem a força de trabalho de TI
A Tabela 64 a seguir descreve o quantitativo de pessoas que compõem a força de trabalho de
TI.

Tabela 64 - Força de Trabalho de TI
a. Servidores empregados efetivos de Carreira de TI*

63

b. Servidores empregados de outras Carreiras

8

c. Servidores empregados efetivos de Carreira de TI de outros órgãos/entidades

0

d. Servidores empregados efetivos de outras Carreiras de outro órgão/entidade,
terceirizados e estagiários

16

* 01 servidor cedido ao Tribunal de Contas do Estado
6.3.7 Gerenciamento dos serviços de TI
Para auxiliar a garantir a qualidade dos serviços e gerenciar os processos operacionais de TI
no IFMA, foram utilizados modelos de melhores práticas baseados no ITIL (Information
Technology Infrastructure Library). Os serviços disponíveis e suas respectivas SLAs estão
disponíveis online através do endereço: https://suporte.ifma.edu.br/mediawiki/. Para o
gerenciamento da Central de Serviços, utilizamos atualmente o software livre, distribuído sob a
licença GPL, denominado GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique). Através da integração
com o OCS é possível o suporte aos seguintes processos do ITIL:
• Gestão de Incidentes;
• Gestão de Requisições;
• Gestão de Problemas;
• Gestão de Mudanças.
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Tabela 65 - Projetos de TI
PROJETO
Aquisição de
Servidores e
Nobreaks
Renovação da
garantia do
DataCenter
Atualização e
implantação de
novos módulos do
SUAP
Implantação do Voip

Capacitação de
servidores
Reestruturação do
Portal do IFMA
Implantação da
POSIC

2015
ALINHAMENTO
ESTRATÉGICO
Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de TIC

CONCLUSÃO

VALOR

11/2015

R$ 123.420,00

Ampliar o atendimento e garantir a
disponibilidade dos serviços de TIC

09/2015

R$ 261.357,61,00

Aprimorar
o
processo
de
desenvolvimento e implantação do
Sistema
Unificado
de
Administração Pública - SUAP
Implantar o sistema de telefonia via
VOIP, com a utilização dos
recursos de Internet, em todas as
unidades do IFMA
Promover a capacitação continuada
em TIC

Contínuo

-

Aprimorar a comunicação no IFMA
por meio do uso da tecnologia
Promover
a
segurança
da
informação e comunicação

06/2015

Cursos custeados
através de Convênio
SETEC/MEC
-

09/2015

-

-

6.3.8 Dependência tecnológica
Com o objetivo de reduzir a dependência tecnológica de empresas terceirizadas estamos em
fase de implantação em alguns campi do módulo Acadêmico do SUAP, desenvolvido pelo IFRN.
A implantação primeiramente tem foco nos campi novos que ainda não utilizam nenhuma solução
de software acadêmico, no entanto o próximo passo é a migração gradual do sistema de gestão
acadêmica Q-Acadêmico da empresa Qualidata nos campi que atualmente o utilizam, para o módulo
EDU (Acadêmico) do SUAP, disponibilizado gratuitamente pelo IFRN. Uma das vantagens da
utilização da ferramenta é o acesso aos códigos-fonte do módulo o que permite a equipe de
desenvolvimento de sistemas do IFMA realizar manutenções e customizações locais sem depender
do suporte de empresa contratada e sem gerar custos para a instituição.
6.3.9 Ações relacionadas à recuperação e à modernização dos sistemas
O IFMA adotou o Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP como solução de
sistema para diversas atividades administrativas e do ensino. No último ano foram desenvolvidos
novos módulos pelo IFMA para atender a necessidades do Instituto e também atualizamos com
frequência semestral as atualizações e novidades desenvolvidas pelo IFRN. O sistema é
desenvolvimento com tecnologias de desenvolvimento de sistemas modernas, linguagem Python e
Framework Django, que proporcionam alta produtividade no desenvolvimento e estão sendo
constantemente modernizadas.
Sistemas isolados desenvolvidos anteriormente pela DGTI estão sendo migrados para o SUAP
pela DGTI/IFMA como por exemplo o Gercon e o Sistema do SET.
6.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade
6.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na
Contratação de Serviços ou Obras
Este capítulo tem como finalidade apresentar a gestão do uso dos recursos renováveis e
sustentabilidade ambiental pelo Instituto Federal do Maranhão, evidenciando o nível de adesão da
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instituição a práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental, mormente no que diz
respeito a licitações sustentáveis.
Em 2015, o IFMA começou o processo de implantação do Plano de Gestão de Logística
Sustentável (PLS). Foi nomeada uma comissão de servidores para a elaboração do Plano (Portaria
interna Nº 1.598, de 23 de abril de 2015). No âmbito do IFMA, a comissão é formada por servidores
da Reitoria, que iniciaram o trabalho de elaboração do plano.
O PLS tem o objetivo de estabelecer critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública
federal, conforme o Decreto N° 7.746, de 05 de junho de 2012.
O plano estará organizado de forma a se obter um panorama geral da instituição para as
práticas que convergem para a sustentabilidade ambiental, mormente no que diz respeito a licitações
sustentáveis, eficiência energética, consumo sustentável, gestão de resíduos sólidos, qualidade
ambiental e qualidade de vida do servidor. Foi emitida a primeira versão do plano de logística
sustentável do IFMA, que foi emitida pela comissão de elaboração. A proposta de utilização do PLS
do IFMA é para aplicação efetiva em todas as unidades do Instituto Federal do Maranhão. O plano
contempla as várias ações previstas pelo decreto de logística sustentável, norteada com a Agenda
Ambiental da Administração Pública. (A3P). O plano está em fase de consolidação para posterior
aprovação pelo conselho do IFMA.
Foi criada a Comissão Gestora do Plano de Gestão de Logística Sustentável (PLS) de acordo
com a Portaria Nº 2.359, de 02 outubro de 2015 do Instituto Federal do Maranhão.
A indicação do planejamento das ações da Comissão do PLS do IFMA está disponível no
link: http://proplad.ifma.edu.br/plano-de-logistica-sustentavel/
As atividades relacionadas com o a logísticas sustentáveis não possuem indicadores ou
medição de resultados tendo em vista a não execução efetiva. Os programas, projetos e atividades
são realizados efetivamente na Reitoria e Campi, mas de forma isolada e ainda não relacionado com
o PLS.
A unidade está em fase de planejamento da institucionalização dos procedimentos para
aplicação das diretrizes definidas no PLS IFMA. As atuações estão sendo realizadas de modos
pontuais nas unidades, como é o exemplo da Reitoria, que mantém uma parceria com associação de
catadores de papeis, que recebe os papeis e papelões não utilizados na unidade.
No âmbito da reitoria já são realizadas ações de entrega de material reciclável para associação
de catadores. A contratação do serviço de limpeza e conservação já contempla a atividade efetiva
de coleta seletiva. As compras do IFMA estão direcionadas para o critério da sustentabilidade! O
exemplo de aquisições relacionadas com a eficiência energética, com o uso de equipamento de selo
Procel A e uso de lâmpadas de LED.
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Este capítulo tem por finalidade proporcionar melhor compreensão de como a
Instituição atende a demandas específicas oriundas de legislação específica e dos órgãos de controle.
7.1 Tratamento de Determinações e Recomendações do TCU
O Quadro 34 abaixo descreve a caracterização do processo com determinação do TCU que
permaneceu pendente de cumprimento das recomendações consignadas pelo órgão de controle
interno no Relatório de Auditoria de Gestão 201108780 (prestação de contas do exercício de 2010),
mormente no que tange à apuração de responsabilidade por irregularidades potencialmente danosas
aos cofres públicos. O processo foi concluído com indicação de penalidades pela Comissão
Processante, instituída pela Comissão por intermédio da Portaria Nº 1.960, de 10 de julho de 2014,
publicada no Boletim de Serviço Extra Nº 04, de 14 de julho de 2014, da seguinte maneira:
Alberto Carlos Malheiros de Carvalho: advertência;
Vespasiano Abreu da Hora: suspensão de 15 dias.
Por força regimental, o citado processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica do IFMA,
sendo que esta se manifestou pela demissão de ambos.
Em face de entendimentos divergentes, e ainda considerando que o servidor Vespasiano
Abreu da Hora, na ocasião que cometeu a infração administrativa, era Diretor da ex-Escola Agrícola
de São Luís e que, por orientação do Ministério da Educação ao qual o IFMA é vinculado, o
processo foi encaminhado para a Consultoria Jurídica – CONJUR do MEC, onde aguardamos,
portanto, o último posicionamento para conclusão do processo.
Quadro 34 – Deliberações do TCU que Permanecem Pendentes de Cumprimento
CARACTERIZAÇÃO DA DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÕES DO TCU
PROCESSO
ACÓRDÃO
ITEM
COMUNICAÇÃO
DATA DA
EXPEDIDA
CIÊNCIA
AC Nº 6670/2015 –
Ofício
3844/2015
–
TC 036.829/2011-0
TCU 2ª Câmara
9.9
TCU/SEDEX-MA
de
28.12.2015
22.12.2015

7.2 Tratamento de Recomendações do Órgão de Controle Interno
No decorrer do exercício financeiro de 2015, não houve recomendações da Controladoria
Geral da União para a UPC para o IFMA.
7.3 Medidas Administrativas para Apuração de Responsabilidade por Dano ao Erário
Este item não se aplica ao IFMA, pois a Instituição não possuiu nenhum Dano ao Erário no
exercício de 2015.

7.4 DEMONSTRAÇÃO da Conformidade do Cronograma de Pagamento de Obrigações com
o Art. 5 da Lei 8.666-1993
Trata-se o presente de considerações sobre a ordem cronológica de pagamento constante na
Lei de Licitações e Contratos. O Instituto mantém controle, através do Gerenciador de
Compromisso do Subsistema Contas a Pagar e Receber no SIAFI, dos cronogramas de desembolso
de acordo com a ordem de entrada e liquidação de obrigações.
Considerando caso concreto de recebimento mensal de recursos financeiros oriundos de
fonte tesouro e ainda sua insuficiência para quitação naquele mês de todas as obrigações liquidadas,
o Instituto Federal deparou-se com as seguintes necessidades.
A primeira trata da quebra de ordem cronológica para pagamento de prestador de serviço
específico que, em razão da natureza da prestação, bem como pelos termos contratuais, as quais se
submeteram, enseja a possibilidade de se efetuar quebra, e manutenção de serviços essenciais ao
funcionamento do Instituto.
A segunda consiste na análise quanto à viabilidade de se retirar da “fila” de recebimento
pelos credores de determinada instituição, fornecedores que possuem a receber da Administração
valores de cifras muito mais elevadas, comparado com outros fornecedores. O desiderato de tal
medida é o travamento que o valor - de cifra muito elevada - acarreta no pagamento de pequenos
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fornecedores. Isto porque, a existência de nota fiscal de valor elevado, por vezes, impossibilita o
pagamento deste próprio compromisso financeiro, como de todos os outros que estão na ordem
subsequente de pagamento, qual seja a ordem cronológica.
Nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, fica justificada a quebra
da Ordem Cronológica de Pagamentos, como exposto anteriormente, por se tratar de despesas
inadiáveis e imprescindíveis ao prosseguimento das ações governamentais, e considerando
insuficiência de recursos financeiros.
7.5 INFORMAÇÕES sobre a Revisão dos Contratos Vigentes Firmados com Empresas
Beneficiadas pela Desoneração da Folha de Pagamento
Do rol de empresas que desenvolvem atividades relacionadas no artigo 7º da Lei Nº
12.546/2011, o Instituto Federal do Maranhão celebrou contrato apenas com empresas do ramo da
construção civil.
7.5.1 Medidas Administrativas Adotadas
Em razão da edição da Lei Nº 12.794/2013, que alterou a Lei Nº 12.546/2011, o Instituto
Federal do Maranhão, em 2014, providenciou análise de todos os contratos em execução para
identificar aqueles cujo objeto estaria passível de sofrerem desoneração.
Dentre os contratos analisados, apenas os contratos relativos a obras e serviços de
engenharia estavam no rol dos serviços abrangidos pelo normativo infraconstitucional (Lei Nº
12.546/2011).
Os contratos albergados pela dicção do art. 7º, §9, foram: nº 17/2011, nº 21/2013, nº
04/2013, nº 06/2013, nº 09/2013, nº 10/2013 e nº 11/2013. Destes, os contratos nº 17/2011 e nº
04/2013, operaram nas condições pactuadas inicialmente, visto que as inscrições do CEI das obras
ocorreram nos períodos anteriores a 31/03/2013 e de 01/06 a 31/07/2013. Quanto aos demais,
tramita neste órgão o Processo de nº 23249.027423.2015-54, objetivando apurar os valores a serem
ressarcidos.
7.5.2 Ressarcimento de Valores Pagos a Maior
As retenções dos encargos dos contratos em execução eram realizadas pelo Instituto Federal
do Maranhão por ocasião dos pagamentos, nas condições inicialmente pactuadas e repassadas ao
órgão fazendário competente, sem considerar a desoneração, razão pela qual este Órgão não
procedeu cobranças de valores retroativos na condição de desonerada, visto que não foi desonerado
e a contratada não usufruiu do benefício.
7.5.3 Detalhamento dos Contratos Revisados
Os contratos resultantes das licitações realizadas em 2014 em diante, já contemplava em
seus orçamentos estimativos a desoneração da mão de obra.
7.6 Informações sobre Ações de Publicidade e Propaganda
As despesas com publicidades estão descritas na Tabela 66, abaixo:

Tabela 66 - Demonstrativo de despesas com publicidade do IFMA em 2015
PUBLICIDADE
Institucional
Legal
Mercadológica
Utilidade pública

PROGRAMA / AÇÃO
ORÇAMENTÁRIA
--2031/20RL
-----

VALORES
EMPENHADOS
0,00
637.900,64
0,00
0,00

VALORES PAGOS
0,00
12.208,68
0,00
0,00
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
De forma geral, pode-se considerar que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão vem cumprindo com a sua missão institucional: Promover educação profissional,
científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e extensão com foco na
formação do cidadão e no desenvolvimento socioeconômico sustentável. Atualmente, no
Maranhão, o IFMA é responsável em realizar o maior processo seletivo para ingresso na educação
profissional técnica de nível médio no estado e participa do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), como forma de ingresso aos cursos da educação superior, além de executar diversos
Projetos e Programas determinados pelo Governo Federal. Dessa forma, a Instituição vem
oportunizando acesso aos jovens e adultos maranhenses e brasileiros a uma educação gratuita de
qualidade. Destaca-se que, nos últimos anos, a política de ingresso do IFMA, garantiu que mais de
70% dos alunos da instituição tivessem renda familiar per capita entre 0 e 1,5 salários mínimos,
destacando o ano de 2015 com mais de 90%, ratificando o atendimento da função social e dos
objetivos e finalidades expressos na Lei Nº 11.892/2008.
Outro destaque importante no exercício é a evolução do Ensino a Distância (EAD) na
Instituição, como forma de extrapolar os muros de suas unidades e alcançar uma clientela reprimida
no estado. Nesse tipo de modalidade de ensino, o IFMA teve aumento significativo na oferta de
cursos e, consequentemente matrículas, por meio da Rede Escola Técnica do Brasil (Rede E-Tec
Brasil), atualmente com 23 polos do IFMA no estado do Maranhão e 6.774 alunos matriculados, e
do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), atualmente com 10 polos do IFMA no estado do
Maranhão e 138 alunos matriculados, totalizado 6.912 alunos matriculados na modalidade à
distância, conforme demonstra a Tabela 67 abaixo.

Tabela 67 - Demonstrativo de Matrículas na Modalidade à Distância no IFMA
EAD

REDE E-TEC
23 Polos

CURSOS
Curso Técnico em Serviços Públicos
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática
Curso Técnico em Segurança do Trabalho
Curso Técnico em Infraestrutura
Escolar(PROFUNCIONÁRIO)
Curso Técnico em Secretaria Escolar(PROFUNCIONÁRIO)
Curso Técnico em Alimentação
Escolar(PROFUNCIONÁRIO)
Curso Técnico em Multimeios Didáticos
(PROFUNCIONÁRIO)
Curso Técnico em Agropecuária
Curso Técnico em Agropecuária PROEJA
Curso Secretariado (subsequente)
Curso Pós-Graduação em PROEJA
Curso Espanhol (FIC) (e-Tec Idiomas)
Curso Inglês (FIC) (e-Tec Idiomas)
Curso Informática para Internet (subsequente)
Licenciatura em Química
Licenciatura em Informática

UAB
10 Polos
TOTAL
Fonte: Diretoria de Educação a Distância (DEAD) do IFMA/REITORIA

QUANTITATIVO
DE ALUNOS
MATRICULADOS
1.040
273
650
222
464
416
139
1.213
932
255
196
112
512
350
05
133
6.912

Abaixo, nas Figuras 25 a 27 identifica-se os Cursos, com seus respectivos Campus e polos
aos quais são ofertados por meio da Rede Escola Técnica do Brasil (Rede E-Tec Brasil):
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Figura 25 – Cursos técnicos, com seus respectivos Campus e polos,
ofertados por meio da EAD
Cursos Técnicos
• Campus:
• Buriticupu
• São Luís – Monte Castelo
• São Luís - Maracanã
• Zé Doca
• Cursos:
• Manutenção e Suporte em
Informática
• Segurança do Trabalho
• Serviços Públicos
• Agropecuária
• Agropecuária PROEJA
• Secretariado
• Informática para Internet
• 20 Polos

Figura 26 – Cursos Profuncionário, com seus respectivos
Campus e polos, ofertados por meio da EAD

PROFUNCIONÁRIO
• Campus:
• São Luís – Centro
Histórico
• São Luís – Monte
Castelo
• Cursos:
• Secretaria Escolar
• Multimeios Didáticos
• Infraestrutura Escolar
• Alimentação Escolar
• 12 Polos
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Figura 27 – Cursos de Pós-Graduação, com seus respectivos Campus e
polos, ofertados por meio da EAD.
PÓS-GRADUAÇÃO
• Campus:
• Barra do Corda
• Caxias
• Pinheiro
• São Luís –
Monte Castelo
• Curso:
• 4 Polos

Por fim, percebe-se com as informações supracitadas que o processo de expansão e
interiorização, pelo qual o IFMA encontra-se instalado em 26 (vinte e seis) pontos de presença no
estado do Maranhão, só vem oportunizando capacitação aos jovens e adultos maranhenses e
brasileiros, elevando-se sua autoestima e evitando, com isso, o processo de êxodo do interior para
a capital.
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Anexo A – Termo de Compromisso de Organização Adesa ao Programa GESPÚBLICA

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA DE GESTÃO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE GESTÃO
Esplanada dos Ministérios, Bloco K,4g andar, Brasília, DF,_ CEP:70040-906

TERMO DE COMPROMISSO DE ORGANIZAÇÃO ADESA

TERMO DE COMPROMISSO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE GESTÃO
PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO-SEGES , O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO E O
NÚCLEO ESTADUAL DO GESPÚBLICA NO MARANHÃO.

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e treze, o INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO , CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO com sede na Av. Getúlio Vargas
, n° 04, Monte Castelo, CEP 65.030-005 , doravante denominado IFMA, inscrito no CNPJ/MF sob
o n° 10.145.735/0001-94, aqui definido como organização adesa ao Programa Nacional de Gestão
Pública e Desburocratização -GESPÚBLICA , neste ato, fazendo-se presente pelo Senhor
Francisco Roberto Brandão Ferreira, Reitor, portador da cédula de identidade
no0281230620040, SSP-MA e do CPF/MF n°253.321.473-68, e a SECRETARIA DE GESTÃO
PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO , órgão da
Administração Direta do Governo Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.489.828/0003-17,
doravante designada SEGEP, neste ato fazendo-se presente pelo Senhor Bruno CaNalho Palvarini,
Gerente de Tecnologias de Gestão do Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão, portador da
Cédula de identidade n° 756.439 SSP/DF e do CPF n°. 266.622.991-20, com a inteNeniência do
Núcleo Estadual do Gespública no Maranhão, neste ato, fazendo-se presente pela senhora Rosa
Graça Lima Barreto Domingues, Coordenadora Executiva do Núcleo Estadual do Gespública,
portadora da cédula de identidade n° 038.935.652.010-5 , SSP/MA e do CPF n° 249.465.403-3,
resolvem celebrar o presente Termo de Compromisso , que se regerá pelas seguintes Cláusulas :
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CLÁUSULA PRIMEIRA • DO OBJETO ·O objeto do presente termo de compromisso é a
cooperação técnica do Gespública com vistas à implantação da gestão pública de excelênc
ia no IFMA, que, em regime de mútua colaboração, apoiará institucionalmente e
materialmente as ações desenvolvidas pelo Núcleo do programa no Estado do Maranhão.
CLÁUSULA SEGUNDA- DOS COMPROMISSOS- O IFMA ao aderir ao Gespública
assume , perante a sociedade e aos seus usuários, os seguintes compromissos:
Orientar a prática gerencial pelos princípios e fundamentos de excelência em gestão pública.
Constituir Comitê Interno do Gespública para liderar e impulsionar as ações de melhoria da
gestão a serem implementadas na organização .
Implantar ao menos um dos instrumentos do Gespública, como a Carta de
Serviços, o Instrumento Padrão de Pesquisa e Satisfação , o Guia "d" Simplificação ,
Gestão de Processos e a Autoaval iação da Gestão.
Disponibilizar, no mínimo, 2(dois) dos seus servidores para integrarem
como voluntários a Rede Nacional de Voluntários do Gespública .
5. Adotar a prática de colaboração institucional , trocando experiências com outras
organizações no campo da gestão pública .
Dar ampla divulgação da participação da organização no programa Gespública .
A organização adesa , ao solicitar apoio do Gespública, se responsabilizará pela emissão de
passagens e pagamento de diárias ou de hospedagens para pessoa(s)/voluntária(s)
designada(s) pelo respectivo Núcleo Estadual, quando ocorrer a necessidade de
deslocamento para localidade diversa daquela de lotação da(s) pessoa(s)/voluntária(s), para
atuarem pelo Programa.
Disponibilizar o pagamento de diárias e passagens para os deslocamentos dos seus
colaboradores , quando ocorrer a necessidade de participar de algum evento do Programa em
localidade diversa daquela de lotação dos seus servidores.
Considerar a participação dos seus profissionais voluntários do Programa, em horário de
expediente , como efetivo exercício profissional, computando como horas trabalhadas .
10. Colaborar com o Ministério do Planejamento e com o Núcleo Estadual do Gespública no
monitoramento das ações do programa, através do envio semestral de informações sobre as
ações implementadas na organização.
Autorizar a divulgação das experiências e das práticas de gestão exitosas da organização .
Cumprir o Código de Ética do Gespública .
CLAÚSULA TERCEIRA- DOS ÔNUS DOS PARTICIPES -O presente Termo de
Compromisso não gerará aos partícipes nenhum ônus de natureza financeira e nenhum outro
compromisso além daqueles acima arrolados.
CLÁUSULA QUARTA· DA METODOLOGIA· A execução das atividades inerentes ao
objeto deste Termo de Compromisso será promovida pela atuação de profissionais
voluntários , considerada serviço público relevante não remunerado , nos termos do Decreto
n° 5.378 de 23 de fevereiro de 2005.
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Parágrafo Primeiro - O Gespública, por intermédio do Núcleo Estadual no Maranhão, para
a consecução do disposto nos arts . 12 e 22, do mencionado Decreto, mobilizará, orientará
, capacitará e monitorará as ações promovidas no IFMA, visando:
A implantação de ciclos contínuos de melhoria da gestão, por meio da utilização
dos instrumentos de avaliação da gestão pública .
A desburocratização , por meio da Gestão de Processos ou do Guia "d"
Simplificação.
A melhoria do atendimento ao cidadão , utilizando a Carta de SeNiços do Cidadão e da
aplicação do Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação.
Parágrafo Segundo - Compete ao Comitê Interno do Gespública do IFMA desenvolver e
conduzir a implantação das metodologias preconizadas pelo Programa, no âmbito da
organização, a partir dos seguintes focos:
I - promover a implementação das medidas preconizadas pelo Gespública, visando á
ampliação da capacidade de formulação, implementação e avaliação da gestão;
li - promover, monitorar, avaliar e divulgar projetos e ações estratégicas sintonizados com
o Gespública;
111 - mobilizar os setores do IFMA para a melhoria da gestão no caminho da
excelência;
IV - apoiar os setores do IFMA na consistência e simplificação de procedimentos e normas,
no desenvolvimento de modelos e na melhoria do atendimento ao cidadão.
Parágrafo Terceiro- A forma de funcionamento do Comitê Interno do Gespública no IFMA
e as atribuições e os meios disponíveis aos seus integrantes, para o desenvolvimento dos
trabalhos, serão estabelecidas em documento e conforme requisitos próprios da
organização.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO - O presente Termo
vigora rá pelo prazo de 5 (cinco) anos , podendo ser prorrogado por igual período.
CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO - Os signatários partícipes do presente Termo
de Compromisso providenciarão sua divulgação , respectivamente, em seu Boletim de
SeNiço ou em instrumento próprio por parte do IFMA e no Cadastro de Organizações
Adesas ao Gespública no Portal da Gestão Pública , por parte da SEGES.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REGÊNCIA LEGAL - Para os fins legalmente previstos, fica
o presente Termo de Compromisso , submetido aos preceitos do Direito Público e
especialmente, no que couber, ao Decreto n° 5.378 de 23 de fevereiro de 2005 e às normas
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, com as respectivas alterações.
CLÁUSULA OITAVA - DA DENÚNCIA - O presente Compromisso firmado neste
Instrumento poderá ser denunciado pela supeNeniência de ato ou norma legal que o torne
inexequível ou por ato unilateral de vontade dos partícipes , mediante prévio aviso de, no
mínimo, 90 (noventa) dias.
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CLÁUSULA NONA - DO FORO - É competente, para dirimir questões decorrentes deste
Termo, o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal.
E por estarem assim justas e acordadas, assinam o presente Termo em 03 (três) vias
de igual teor e forma , na presença das testemunhas que o subscrevem.

Brasília- DF, 5 de novembro de 2013

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇAO_,..
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANH
Francisco Roberto Brandão Ferreira
Reitor

SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO , ORÇAMENTO E GESTÃO
Bruno Carvalho Palvarini Gerente de Tecnologias de Gestão do
Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão

Rosa Graça Domingues
Coordenadora Executiva
Testemunhas:
Leidismar Fernandes Nalasco
CPF: 258 .257.203-91

Alberto James Domingues Paz
CPF: 470 .354.477-68
261

Os seguintes dados foram transmitidos:
Nosso Objetivo é:: Assinar Termo de Adesão ao Gespública
1. Denominação Oficial Completa do Órgão ou Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão
E-Mail: ccteixeira@ifma.edu.br Sigla do Órgão ou Entidade: IFMA
Poder: Executivo
Nível de Governo: Federal

Natureza Jurídica: Autarquia
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica:: 10.145.735/0001-94
Número de servidores:: 2700
Endereço completo:: Av. Getúlio Vargas, n° 04, Monte Castelo Cidade:: São Luís
Estado:: Maranhão CEP:: 65030-005
Área de atuação:: Promover ensino, pesquisa, inovação e extensão, visando formar cidadãos críticos,
éticos, responsáveis, com uma visão holística e empreendedora, capazes de desenvolver ações
sustentáveis de forma a atender às necessidades da sociedade.
Nome do dirigente responsável:: Francisco Roberto Brandão Ferreira Cargo do dirigente
responsável:: Reitor
N° do CPF do Dirigente do Órgão ou Entidade: 25332147368
N° da Cédula
de
0281230620040-SSP-MA

Identidade do

Dirigente do

Órgão

ou

Entidade:

Telefone Fixo:: 3218-9110
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Anexo B – Plano de Gestão de Risco para o Macroprocesso de Apoio - Infraestrutura de Tecnologia da
Informação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS PARA O MACROPROCESSO DE APOIO –
INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
•

Para cada risco identificado foi adotada uma estratégia de tratamento e resposta ao
risco.
o Mitigar (M): desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência
do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o risco aceitável;
o Evitar (E): mudar o plano do projeto eliminando a condição que estava expondo
o projeto ao risco. É uma estratégia utilizada para riscos de alta criticidade,
quando não se deseja sequer correr o risco;
o Transferir (T): repassar as consequências do risco, bem como a responsabilidade
de resposta para quem está mais bem preparado para lidar com o mesmo; e,
o Aceitar (A): indicada nas situações em que a criticidade do risco é média ou
baixa, ou quando não é possível ou não haja interesse em implementar uma ação
específica.

•

Para cada Meta foram identificados os riscos relevantes, sua descrição, probabilidade e
impacto, considerando o grupo de ações definido para aquela meta.

•

Para a definição das probabilidades e impactos foram utilizados os seguintes critérios:
Probabilidade
Muito alta
Alta
Média

Pontos
5
4
3
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Baixa
Muito baixa

2
1

Tabela: Classificação de Probabilidade de Riscos

Impacto

Pontos
5
4
3
2
1

Muito alto
Alto
Médio
Baixo
Muito baixo

A Exposição do Risco é o resultado da multiplicação de Probabilidade x Impacto. O resultado dessa
operação possui valores possíveis de 1 a 25. Dessa forma os riscos se enquadram de acordo com a matriz
abaixo. Foram definidos que os riscos de exposição inferior a 4 possuem exposição Baixa, entre 5 e 10
possuem exposição Média e acima de 10 exposição Alta.

Prob.
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

O plano de tratamento dos riscos foi elaborado, assim como na Identificação dos
Riscos, em todas as fases de elaboração do PDTIC.

Segue abaixo a tabela com os riscos do PDTIC identificados juntamente com
a ação de reposta ao risco (plano de tratamento do risco).
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ID

RISCO

MGOV_1: Aprimorar a Governança de TI
Falta de recursos financeiros para os
R1
treinamentos
R2

Falta de servidor efetivo para assumir
papéis não passíveis de terceirização

PROBABILIDADE

IMPACTO

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Média

Mitigar

Alta

Evitar

Realizar palestras para disseminar a
importância do tema para o CGTIC

Falta de apoio da alta administração do
Médio(a)
Médio(a)
IFMA
Falta de conscientização do Comitê
R4 Gestor de TIC - CGTIC -sobre a
Médio(a)
Alto(a)
importância da Governança de TI
MGOV_2: Aprimorar a Segurança de Informação e da Telecomunicação
R3

CRITICIDADE ESTRATÉGIA

AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)

Renegociar os prazos das ações
Notificar a área de Recursos
Humanos para que se tome as
devidas providências
Realizar
seminários
de
conscientização.

R5

Falta de conscientização das demais áreas
do IFMA sobre Segurança da Informação

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Realizar
seminários
de
conscientização, e/ou Promover
treinamentos periódicos

R6

Falta de apoio da alta administração do
IFMA

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Promover palestras acerca do tema

R7

Falta de recurso financeiro para aquisição
de equipamento e treinamento

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

R8

Morosidade
na aprovação
implementação da POSIC

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

e

na

Falta de recursos humanos para executar
R9
os trabalhos de Segurança da Informação

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Solicitar realocação de verba à área
de orçamento, e/ou Renegociar os
prazos das ações
Notificar os responsáveis solicitando
providências
Notificar a área de Recursos
Humanos para que tome as devidas
providências,
e/ou
Contratar
consultoria especializada
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MGOV_3: Institucionalizar o Escritório de Projetos e Programas (EPP) da DGTI
Falta de conhecimento em
R10 Gerenciamento de Projetos pelas demais
Baixo(a)
Médio(a)
áreas
Falta de Recursos Humanos para
R11
acompanhar os projetos de TI

Alto(a)

Muito alto(a)

Média

Alta

Mitigar

Promover
seminários
de
disseminação em conhecimentos de
Gerenciamento de Projetos

Mitigar

Notificar a área de Recursos
Humanos para que tome as devidas
providências,
e/ou
Contratar
consultoria especializada

MGOV_4: Criar o Portfólio de Serviços e de Projetos de TI

R12

Inexistência de mecanismos que permitam
a mensuração do Portfólio

Inexperiência na implementação de
Portfólio
Falta de pessoal para implementar o
R14
Portfólio
R13

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Evitar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Médio(a)

Médio(a)

Média

Aceitar

Buscar referências nas boas práticas
do COBIT e ITIL, e/ou Investigar
iniciativa similar em outros órgãos,
e/ou Solicitar apoio ao grupo de
consultores do SISP
Realizar treinamentos
Renegociar os prazos das ações
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MGES_1: Aprimorar a Gestão de TI
Morosidade na criação de uma estratégia
R15 com vistas a minimizar os riscos de
terceirização de serviços de TI
R16

Inexistência de mecanismos
mensurar a Gestão da TI

Não conhecimento
dos
R17
negociais que demandam TI

R18

para se

processos

Falta de recursos financeiros para os
treinamentos

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Muito baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Falta de servidor efetivo para assumir
R19 papéis não passíveis de terceirização para
Médio(a)
Muito alto(a)
Alta
Evitar
se realizar a Gestão de TI
MGES_2: Promover a melhoria e manutenção dos atuais e novos contratos de serviços terceirizados de TI
Falta de orçamento para atender as
R20
Baixo(a)
Muito alto(a)
Média
Mitigar
necessidades inventariadas no PDTI
Desconhecimento da capacidade de
R21 atendimento da TI
Médio(a)
Médio(a)
Média
Mitigar
Complexidade
na
elaboração
R22 Planejamento da Contratação de TI

do
Baixo(a)

Muito alto(a)

Média

Mitigar

Disseminar
a importância
da
estratégia de terceirização a fim de
reduzir o impacto nos de papéis
sensíveis nos futuros contratos
Buscar referências nas boas práticas
do COBIT e ITIL, e/ou Investigar
iniciativa similar em outros órgãos
Promover treinamento de Analista de
Processos para os Gestores de
Sistemas, e/ou Solicitar apoio ao
grupo de consultores do SISP
Renegociar os prazos das ações, e/ou
Solicitar apoio ao Grupo consultores
do SISP
Notificar a área de Recursos Humanos
para que se tome as devidas
providências
durante o período de vigência do PDTI
Renegociar os projetos do Portfólio
de Projetos e de Serviços
Priorizar a implementação do
Processo de Gestão de Capacidade
(ITIL)
Buscar iniciativas similares em
outros órgãos, e/ou Solicitar apoio
ao Grupo consultores do SISP
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MINF_1: Modernizar a rede corporativa
Necessidade não planejada de alteração
na configuração
da infraestrutura
R23
existente, como controladores
de
domínio, servidores de autenticação, etc.

Baixo(a)

Médio(a)

Média

Evitar

Problemas na implantação das soluções,
na substituição
de
R24 especialmente
equipamento já em uso; a disponibilidade
pode ser afetada de maneira não planejada

Médio(a)

Alto(a)

Alta

Mitigar

Indisponibilidade dos serviços de TI
R25 durante e após interligação dos switches
de core com a rede de servidores

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Falhas e redução da capacidade durante a
R26 transição dos links E1s da solução legada
para o entroncamento IP da NGN
R27 Interrupção contratual e descontinuidade
de manutenção e substituição de peças e
equipamentos.

Baixo(a)

Alto(a)

Média

Mitigar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Levantar e validar as alterações
necessárias; Revisão dos requisitos
postos e do plano de transição
Organizar adequadamente a etapa de
transição. Detalhar o plano de
contingência, expondo os cenários
possíveis de falhas e as respectivas
medidas corretivas.
Realizar a transição em janela de
manutenção, realizar testes de
comunicação, testar e documentar o
rollback, listando procedimentos e o
tempo necessário, caso a mudança
gere impactos e não desativar os
switches core antigos
Realizar a transição em janela de
manutenção, realizar testes de
comunicação, testar e documentar o
rollback, listando procedimentos e o
tempo necessário, caso a mudança
gere impactos.
Acompanhamento da execução
contratual de acordo com o escopo
do projeto; Notificar o Gestor do
Contrato acerca do não atendimento
do contrato pela Contratada
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MINF_2: Aperfeiçoar a Segurança da rede corporativa
Expor a rede a cyberataques e o consequente
R28
Muito alto(a)
roubo de informações sigilosas
MINF_3: Aprimorar os Serviços de Suporte à Produção
Falta de recursos para adquirir solução de
R29
Médio(a)
backup

R30

Falta de recursos para adquirir solução de
virtualização

Complexidade
na
elaboração
do
R31 Planejamento da Contratação de TI para
suporte de 3o Nível
Não renovação dos Certificados Digitais dos
R32
servidores Web
Não renovação de licenças de servidores
R33
Windows 2008
R34

Falta de capacidade para implementar
solucao de balanceamento de carga

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Médio(a)

Media

Evitar

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Médio(a)

Muito baixo(a)

Baixa

Mitigar

Muito baixo(a)

Muito alto(a)

Media

Evitar

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

Priorizar as ações para aquisição de
Firewall multifuncional;
Buscar parceria com outra unidades
para se fazer Backup off-site
Replanejar as ações que sustentam os
projetos dos Grandes Eventos, e/ou
buscar soluções de Software Livre que
sejam aderentes a arquitetura
tecnológica do IFMA
Buscar iniciativas similares em outros
órgãos, e/ou Solicitar apoio ao Grupo
consultores do SISP
Notificar os usuários que o certificado
esta vencido.
Realizar analise de viabilidade para se
migrar para soluções de software livre
Solicitar treinamento, e/ou Notificar a
área de Recursos Humanos para que se
tome as devidas providencias

MINF_4: Aprimorar os Serviços de Suporte ao Usuário
Falta de capacidade para implementar
R35
Atendimento Remoto a Usuários

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Falta de recursos para adquirir memoria
RAM para Desktops

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

R36

Buscar alternativas de software livre,
e/ou solicitar apoio ao Grupo
consultores do SISP, e/ou Solicitar
capacitação
Promover treinamentos para usuários a
fim de otimizar os recursos
computacionais nas estações de
trabalho; e/ou adiar as ações de TI que
terão impacto na capacidade do parque
tecnológico (estacoes de trabalho)
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Complexidade
na
elaboração
do
R37 Planejamento da Contratação de TI para
suporte ao usuário de 1o e 2o Nivel

Muito baixo(a)

Médio(a)

Baixa

Mitigar

Buscar iniciativas similares em outros
órgãos, e/ou Solicitar apoio ao Grupo
consultores do SISP
Buscar alternativas com o objetivo de
reduzir o quantitativo de impressões,
e/ou Solicitar recursos emergenciais a
área de orçamento

R38

Falta de recursos para contratar serviços de
impressão

Baixo(a)

Alto(a)

Media

Mitigar

R39

Soluções de Service Desk não aderentes aos
padrões tecnológicos do IFMA

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Desenvolver internamente

R40

Falta de recursos para adquirir Soluções de
Service Desk

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Solicitar recursos emergenciais a área
de orçamento, e/ou buscar alternativas
de Software Livre
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MSIS_1: Implementar Solução de Banco de Dados Corporativo

R41 Impacto nos sistemas legados

R42

Falta de capacidade de infraestrutura
tecnológica para se implementar a solução

Falta de Recursos Humanos com
R43 conhecimentos
suficientes
para se
implantar a solução

Alto(a)

Médio(a)

Médio(a)

Muito alto(a)

Médio(a)

Muito alto(a)

Falta de recursos financeiros para implantar
Médio(a)
Médio(a)
a solução
MSIS_2: Implementar Solução de Gerência Eletrônica de Documento
R44

Mitigar

Realizar o planejamento
de
mudanças, e/ou realizar liberações
em pequenas partes a fim de
minimizar o impacto em soluções
que irão consumir o serviço de
Banco de Dados Corporativo

Mitigar

Realizar testes de capacidade com o
objetivo de se identificar o nível
aceitável de recursos tecnológicos
mínimos para sustentar a solução, se
for o caso

Alta

Mitigar

Realizar
mapeamento
de
competências para se identificar os
profissionais com experiência mais
aderente a necessidade, e/ou
contratar consultoria especializada,
e/ou capacitar servidores.

Média

Evitar

Adiar a implantação

Alta

Média

R45

Falta de recursos financeiros para adquirir
solução

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Solicitar recursos emergenciais à
área de orçamento, e/ou buscar
alternativas de Software Livre

R46

Requisitos do SIGAD incompletos até a
fase de aquisição da solução tecnológica

Médio(a)

Médio(a)

Média

Evitar

Completar os requisitos de forma
completa e adiar as ações de
aquisição da solução tecnológica
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Baixa capacidade da arquitetura tecnológica
R47
atual para suportar a solução
Falta de conscientização dos envolvidos
R48 acerca dos aspectos de segurança da
informação envolvidos no projeto
Falta de recursos humanos para sustentar a
R49
solução
MSIS_4: Aperfeiçoar o Portal (Site WEB)
R50

Não aperfeiçoamento pode causar danos a
Anatel junto a sociedade

Falta de recursos financeiros para se adquirir
uma nova solução, se for o caso
Complexidade
na
elaboração
do
R52 Planejamento da Contratação de TI para
adquirir a solução
R51

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Realizar
testes
minuciosos
de
capacidade,
e/ou
aprimorar
a
capacidade

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

Realizar seminários de conscientização

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Realizar Planejamento de Contratação
de TI a fim de contornar o possível risco

Alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Evitar

Realizar ações preventivas que
aumentem
a
usabilidade
e
confiabilidade da ferramenta atual

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

Buscar alternativas de software livre
Buscar iniciativas similares em outros
órgãos, e/ou Solicitar apoio ao Grupo
consultores do SISP
Realizar
testes
minuciosos
de
capacidade,
e/ou
aprimorar
a
capacidade

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Baixa capacidade da arquitetura tecnológica
atual para suportar a solução

Médio(a)

Alto(a)

Alta

Mitigar

Falta de conscientização dos envolvidos
R54 acerca dos aspectos de segurança da
informação envolvidos no projeto

Médio(a)

Médio(a)

Media

Mitigar

Realizar seminários de conscientização

Mitigar

Realizar o planejamento de mudanças,
e/ou realizar liberações em pequenas
partes a fim de minimizar o impacto em
soluções que irão interoperar com a
solução

R53

R55 Impacto nos sistemas legados

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta
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MSIS_5: Atender as necessidades de sistemas das áreas negociais inventariadas na elaboração do PDTIC
Falta de recursos financeiros para realizar
de
suporte
ao
R56 contratações
desenvolvimento de sistemas

R57

Não cumprimento das prioridades
formalizadas no PDTI

Falta de servidores efetivos para
realizarem a Gestão dos Projetos críticos,
R58 por exemplo, que exijam alto sigilo de
informações,
forte
retenção
de
conhecimento, dentre outros

R59 Falta de documentação do legado

Inexistência formal das atribuições do
R60
Gestor de Sistemas

Médio(a)

Médio(a)

Médio(a)

Médio(a)

Médio(a)

Muito alto(a)

Muito alto(a)

Alto(a)

Muito alto(a)

Médio(a)

Alta

Alta

Alta

Alta

Média

Evitar

Solicitar realocação de verba em
caráter emergencial à área de
orçamento, e/ou Renegociar os
prazos das ações

Mitigar

Monitorar com indicadores o
número de solicitações não
priorizadas atendidas frente às
solicitações priorizadas e não
atendidas

Mitigar

Notificar a área de Recursos
Humanos para que se tome as
devidas providências

Mitigar

Realizar ações preventivas a fim de se
reter o conhecimento dos principais
processos negociais que estão
automatizados via sistema de
informação, e/ou documentar todos
os sistemas existentes

Evitar

Providenciar portaria com as
atribuições e responsabilidades do
Gestor de Sistemas, e/ou promover
seminários de conscientização
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A matriz abaixo elenca a representação de cada risco identificado quanto
à sua exposição.
Probabilidade

R33

R20; R22; R70

R1; R2; R5; R8;
R9; R13; R15;
R18; R19; R25;
R27; R30; R36;
R40; R43; R45;
R47; R49; R50;
R51; R55; R61;
R62; R63; R65;
R67; R71

R12; R31; R35;
R39; R53; R58;
R69

R26; R38

R4; R24; R59;
R64

R10; R23

R3; R14; R21;
R29; R34; R42;
R44; R46; R48;
R52; R57; R60;
R66; R68

5

R11; R17; R41;
R56

R6; R7; R28

4

R32; R37; R54

3

R16

2

1
1

2

3

4

5 Impacto
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Anexo C – Resolução nº 064/2014-CONSUP, de 5 de dezembro de 2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 064, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.

Dispõe sobre o Regulamento da Política de
Assistência ao Educando do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
consagradas na Lei nº 11.892/2008, com base no Decreto Presidencial de 15 de agosto de 2012,
publicado no D.O.U. de 16 de agosto de 2012; e,
considerando a decisão do plenário deste Conselho Superior, após apresentação da
proposta, na 22ª Reunião Ordinária realizada em 05 de dezembro de 2014; e,
considerando ainda, o que consta no Processo nº 23249.044901.2014-18;
RESOLVE:
Art.1º - Aprovar o Regulamento da Política de Assistência ao Educando do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, conforme anexo.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Presidente
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ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 064, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFMA
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º A Política de Assistência ao Educando do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão é um conjunto de princípios e diretrizes que norteia a implantação de
programas para garantir o acesso, a permanência e a conclusão do curso com qualidade pelos
estudantes, na perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e
melhoria do desempenho acadêmico.
Parágrafo único. Os programas serão executados por meios de projetos e/ou diretamente por
meio de editais específicos.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS
Art. 2º A Política de Assistência ao Educando do IFMA tem como princípios:
I - a gratuidade do ensino;
II - a garantia de igualdade de condições para o acesso, permanência e conclusão do curso;
III - a formação ampliada na promoção do desenvolvimento integral dos estudantes;
IV- a garantia da democratização e da qualidade dos serviços prestados à comunidade estudantil;
V- a defesa em favor da justiça social, respeito à diversidade e eliminação de todas as formas de
preconceitos e/ou discriminação por questões de classe social, gênero, etnia/cor, religião,
nacionalidade, orientação sexual, idade e condição mental, física e psicológica.
VI- a promoção da inclusão social pela educação;
VII- a divulgação ampla dos serviços, programas e projetos assistenciais, bem como dos recursos
oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão; e
VIII – a orientação humanística para o exercício pleno da cidadania.
CAPÍTULO III
DOS OBJETIVOS
Art. 3º A Política de Assistência ao Educando do IFMA tem por objetivos:
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I- promover o acesso, a permanência e a conclusão do curso pelos estudantes do IFMA, na
perspectiva da inclusão social e democratização do ensino, conforme preconizam os arts. 205 e
206 da CF/88 e o art. 3º da LDB (Lei nº 9.394/96);
II- assegurar aos estudantes igualdade de oportunidade no exercício das atividades acadêmicas;
III- proporcionar ao estudante com necessidades educacionais específicas, na esfera da
assistência ao educando, as condições básicas para o seu desenvolvimento acadêmico;
IV- contribuir para a melhoria do processo ensino-aprendizagem, a fim de reduzir a evasão escolar
e melhorar os indicadores de aprendizagem;
V- contribuir para a redução dos efeitos das desigualdades socioeconômicas e culturais;
VI – identificar e atualizar anualmente o perfil socioeconômico dos estudantes do IFMA;
VII- fomentar o protagonismo dos estudantes, assegurando sua representação no
acompanhamento e avaliação das ações da Política de Assistência ao Educando; e
VIII – articular-se com a área pedagógica na perspectiva de promover o acompanhamento do
processo ensino-aprendizagem de forma sistemática, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento
acadêmico do estudante.
CAPÍTULO IV
DO PÚBLICO – ALVO
Art. 4º A Política de Assistência ao Educando é destinada aos estudantes regularmente
matriculados em todos os níveis e modalidades de ensino presenciais e a distância dos Câmpus,
Polos, Unidades Remotas e Núcleos do IFMA.
Art. 5º São considerados estudantes regularmente matriculados aqueles incluídos no SISTECSistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica e na Matriz
Orçamentária do IFMA dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), da Educação
Profissional Técnica de Nível Médio e os da Educação Superior, em nível de graduação.
CAPÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO DOS PROGRAMAS
Art. 6º A Política de Assistência ao Educando do IFMA é estruturada, obedecendo o seguinte:
I – Programas Universais:
1.1) Programa de Assistência à Saúde do Estudante;
1.2) Programa de Acompanhamento Psicológico;
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1.3) Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais

Específicas;

1.4) Programa de Apoio à Participação Estudantil em Eventos; e
1.5) Programa de Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Acadêmica Internacional; e
1.6) Programa de Incentivo à Cultura, Desporto e Lazer.
II – Programas Específicos:
2.1. Programas Específicos de Assistência Primária:
a)

Programa de Auxílio Alimentação;

b) Programa de Auxílio Moradia;
c)

Programa de Bolsa de Estudos;

d) Programa de Auxílio Transporte; e
e) Programa de Auxílio Sociopedagógico.
2.2. Programas Específicos de Assistência Secundária:
a)

Programa de Iniciação Científica;

b)

Programa Institucional de Bolsas de Extensão;

c)

Programa de Monitoria; e

d)

Programa de Aprimoramento Discente.

Parágrafo único. Os Programas serão objeto de regulamentação própria, obedecendo os
princípios e diretrizes desta política.
Art. 7º Os Programas Universais são aqueles acessíveis a toda comunidade discente com o
objetivo de favorecer o desenvolvimento integral do estudante.
Parágrafo único. Os Programas de Apoio à Participação Estudantil em Eventos e de Participação
Estudantil em Mobilidade Internacional estarão restritos aos estudantes regulamente matriculados,
conforme definido no art. 5º.
Art.8º Os Programas Específicos são aqueles destinados a discentes sujeitos a condições
especiais.
§ 1º Os Programas de Assistência Primária visam o atendimento ao estudante em situação de
vulnerabilidade social, considerando, prioritariamente, a condição socioeconômica dos discentes,
que será avaliada por profissional de Serviço Social.
§ 2º Os Programas de Assistência Secundária contribuem para a formação acadêmica,
considerando prioritariamente o conhecimento científico.
§ 2º Para efeitos desta Política, entende-se como vulnerabilidade social as situações de risco
enfrentadas pelo estudante ou sua família, causadas pela pobreza, privação e fragilização dos
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vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, acesso precário ou nulo aos serviços
públicos ou situações de discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiências, entre outros.
CAPÍTULO VI
DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
Art. 9º A execução e o acompanhamento dos programas previstos nesta Política de Assistência
ao Educando serão realizados de forma interdisciplinar por uma equipe multiprofissional das áreas:
I-

Pedagógica;

II-

Social;

III- Psicológica;
IV- Saúde;
V- Educação; e
VI- Gestão.
Parágrafo único. A equipe multiprofissional deverá ser composta, no mínimo, pelo Assistente
Social, Pedagogo, Psicólogo, Enfermeiro ou Médico a qual deverá ser designada pelo Diretor
Geral do Campus.
CAPÍTULO VII
DOS PROGRAMAS UNIVERSAIS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 10. São critérios para participação nos Programas Universais:
I- estar regularmente matriculado; e
II- frequentando as atividades acadêmicas.
Seção II
Do Programa de Assistência à Saúde do Estudante
Art. 11. O Programa de Assistência à Saúde do Estudante tem por objetivo a promoção da saúde
e a prevenção das doenças, na perspectiva do fortalecimento da autoestima, da ressignificação
de valores e atitudes socioculturais e pessoais.
Art. 12. Ao Programa de Assistência à Saúde compete:
I - fomentar o protagonismo estudantil na promoção da saúde e prevenção das doenças;
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II- promover por meio de ações de natureza preventiva e interventiva assistência médica e
odontológica para atendimento básico aos estudantes;
III- realizar os encaminhamentos necessários à Rede de Saúde Pública ou Privada;
IV– incentivar a cultura de paz, prevenindo as diferentes expressões de violência;
V – prevenir o uso e/ou abuso de álcool e de substâncias psicoativas;
VI – abordar questões relativas à sexualidade e a prevenção das DST´s / HIV/ AIDS;
VII – inserir no cotidiano educacional questões relativas à saúde mental, enquanto elemento
importante ao incentivo de uma cultura de paz;
VIII - acompanhar as condições de saúde dos estudantes;
IX – estimular a prática de atividades físicas, desportivas e culturais como fator indispensável à
promoção da saúde e, consequente, qualidade de vida;
X – viabilizar a parceria do IFMA com as unidades públicas de saúde, com vista à atenção integral
à saúde do estudante, realizando os encaminhamentos necessários; e
XI– propor capacitação dos servidores envolvidos com o programa.
Seção III
Do Programa de Acompanhamento Psicológico
Art. 13. O Programa de Acompanhamento Psicológico tem como objetivo garantir o bem estar
biopsicossocial dos estudantes e a preservação da saúde mental, por meio de ações de natureza
preventiva e interventiva, que respeitem a ética, os direitos humanos e priorizem a
multidisciplinaridade.
Art.14. Ao Programa de Acompanhamento Psicológico compete:
I - realizar intervenções educativas:
a) quanto ao uso e abuso de substâncias psicoativas;
b) quanto à vulnerabilidade às doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce;
c) para prevenir todo e qualquer tipo de violência; e
d) para prevenir e combater ao bullying.
II - realizar atividades individuais ou em grupos direcionadas à orientação profissional para
estudantes;
III - desenvolver atividades voltadas à preparação do estudante para o ingresso no mundo do
trabalho;
IV - contribuir para o processo de ensino-aprendizagem por meio de diagnóstico, análise e
intervenção, quando necessária;
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V - promover ações que visem à adaptação e à integração dos estudantes na
Instituição;
VI – identificar o perfil de entrada e de saída dos estudantes do Campus, priorizando os aspectos
psicossociais;
VII - acompanhar e orientar estudantes e docentes que apresentem dificuldades no processo de
ensino-aprendizagem de forma articulada com o acompanhamento pedagógico;
VIII- avaliar e acompanhar estudantes que apresentem transtornos mentais, cognitivos e
comportamentais, realizando orientações, encaminhamentos e discussões com equipe
multidisciplinar, sempre que necessário;
IX- realizar trabalhos com estudantes, individualmente ou em grupos, para a prevenção e redução
de sinais e sintomas psicológicos; e
X- promover ações de orientação voltadas à qualidade de vida e à prática de hábitos saudáveis,
focando os aspectos psicológicos.
Seção IV
Do Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
Art. 15. O Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas tem por
finalidade garantir aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação às condições específicas que permitam o acompanhamento das
atividades de ensino, pesquisa e extensão na Instituição.
Parágrafo único. O Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas
será desenvolvido em articulação com a Pró- Reitoria de Ensino, por meio da Coordenadoria de
Apoio às Pessoas c/ Necessidades Educacionais Específicas-CAPNE e os Câmpus, por meio dos
Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas – NAPNE.
Seção V
Do Programa de Apoio à Participação Estudantil em Eventos
Art.16. O Programa de Apoio à Participação Estudantil em Eventos visa à concessão de auxílio a
fim de possibilitar a participação dos estudantes em eventos educativos e científicos, tais como
cursos, congressos, seminários, simpósios, workshops, exposições, visitas técnicas, eventos
esportivos, entre outros.
Parágrafo único. A concessão do auxílio de que trata este artigo será objeto de regulamentação
especifica aprovada pelo CONSUP.
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Seção VI
Do Programa de Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Internacional
Art. 17 O Programa de Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Internacional visa à
concessão de auxílio, a fim de possibilitar a participação dos estudantes aprovados para os
programas de bolsas de estudo no exterior, oferecidos pelas agências de fomento nacional ou
internacional.
§ 1° As despesas referentes a procedimentos para tirar visto, taxas consulares, passagens,
hospedagem, exames clínicos e/ou laboratoriais, alimentação, traslado, inscrições em Testes de
Proficiência em Línguas Estrangeiras, pagamentos de Cursos Preparatórios para Testes de
Proficiência em Línguas Estrangeiras, taxas para retirada de passaporte e traduções juramentadas
poderão ser viabilizadas para os estudantes, total ou parcialmente, mediante a análise da
demanda, do processo seletivo por meio de edital e da disponibilidade dos recursos financeiros.
§ 2º O programa a que se refere o caput do artigo será executado pela Assessoria de Relações
Internacionais do IFMA- ARINT, por meio de Edital específico.
Seção VII
Do Programa de Incentivo à Cultura, Desporto e Lazer
Art. 18. O Programa de Incentivo à Cultura, Desporto e Lazer destina-se a promover atividades
esportivas, culturais e de lazer, a fim de contribuir para a formação integral do estudante.
Parágrafo único. O Diretor Geral designará o responsável ou a comissão que desenvolverá as
competências do Programa de Incentivo à Cultura, Desporto e Lazer.
CAPÍTULO VIII
DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 19. São critérios para ingresso e permanência nos Programas Específicos de Assistência
Primária:
I – estar regularmente matriculado e frequentando as atividades acadêmicas;
II – possuir renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, definido de acordo com o
Programa Nacional de Assistência Estudantil- PNAES;
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III- apresentar condições de vulnerabilidade social; e
IV- estar em risco de evasão escolar em razão das condições socioeconômicas.
Parágrafo único. Para a concessão do auxílio odonto-médico-hospitalar será exigido somente o
disposto no inciso I deste artigo.
Art. 20. Os auxílios alimentação e transporte são passíveis de acumulação com todos os demais
auxílios/bolsas desta Política, condicionada à disponibilidade orçamentária.
Parágrafo único. Poderá haver acumulação entre os demais auxílios/bolsas dos Programas
Específicos de Assistência Primária, mediante parecer do Assistente Social e homologação da
coordenação da Unidade de Assistência ao Educando do Campus.
Seção II
Do Programa de Auxílio Alimentação
Art. 21. O Programa de Auxílio Alimentação do IFMA tem como objetivo oportunizar aos
estudantes, o atendimento às necessidades básicas de alimentação, na perspectiva de assegurar
prioritariamente aos que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, as
condições indispensáveis ao pleno desenvolvimento acadêmico, social e de convivência
estudantil.
Art. 22. Ao Programa de Auxílio Alimentação compete:
I - garantir o fornecimento de uma alimentação equilibrada, nutricionalmente segura e de baixo
custo para comunidade estudantil, por meio dos restaurantes institucionais, terceirizados ou não,
contribuindo para a permanência estudantil nos Campi;
II-desenvolver atividades, visando à promoção da saúde dos estudantes e ao desenvolvimento de
hábitos alimentares saudáveis;
III- avaliar, periodicamente, o nível de satisfação dos estudantes acerca dos serviços oferecidos;
IV- assegurar a oferta de auxílio alimentação, nos Campi que ainda não dispõem de restaurante
estudantil, sendo fornecida a alimentação ou subsídio de até 100% do valor, observada a
necessidade de cada estudante, mediante análise socioeconômica e disponibilidade orçamentária;
e
V - promover ações educativas no sentido de prevenir o desperdício de alimentos nos Campi.
§1º Os restaurantes institucionais, terceirizados ou não, contarão sempre com a supervisão do
nutricionista do Campus e da empresa contratada.
§ 2º Nos processos de contratação de restaurantes terceirizados é obrigatória a elaboração de
Termo de Referência, com assessoria da unidade de assistência ao educando do Campus,
obedecendo os princípios e as diretrizes desta Política.
283

Seção III
Do Programa de Auxílio Moradia
Art. 23. O Programa de Auxílio Moradia visa garantir ao estudante, que não possui moradia, a
oferta de vagas em Alojamento do Campus ou subsídio de aluguel em imóvel situado no município
sede do Campus, a fim de contribuir para sua permanência na Instituição, contribuindo com o
pleno desenvolvimento de sua formação acadêmica e seus direitos de cidadania.
Parágrafo único. Além dos critérios estabelecidos do artigo 19, para fins de acesso ao Programa
de Auxílio Moradia deverão ser obedecidos ainda os seguintes critérios específicos:
I-

o estudante deverá comprovar que, em tempo anterior ao ato da matrícula, residia em
município fora da sede do Campus; ou

II-

ao estudante residente no município sede do Campus ou em município da mesma região
metropolitana ou aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por munícipios limítrofes,
poderá ser concedido o auxílio moradia após comprovada a necessidade, por meio de
parecer social da Assistente Social da Unidade de Assistência ao Educando do Campus.

Art. 24. Ao Programa de Auxílio Moradia compete:
I – identificar no âmbito do Campus a demanda potencial por moradia estudantil;
II – oferecer apoio psicossocial aos estudantes em migração;
III – informar e orientar acerca da disponibilidade de moradia acessível aos estudantes: república,
alojamento, casa de estudante, dentre outros;
IV – garantir subsídio de até 100% do valor do aluguel nos Câmpus que não dispõem de vagas
em alojamento institucional, observada disponibilidade orçamentária;
V – promover reuniões periódicas com os estudantes que participam do programa;
VI – monitorar e avaliar, sistematicamente, as condições de moradia; e
VII – elaborar as normas que irão regulamentar a convivência na moradia estudantil, garantindo a
participação dos estudantes hospedados.
Seção IV
Do Programa de Bolsa de Estudos
Art. 25. O Programa de Bolsa de Estudos tem por finalidade assegurar a permanência dos
estudantes em condições de vulnerabilidade social, por meio da concessão de uma bolsa mensal
em valor pecuniário, para custear despesas decorrentes de seu processo socioeducacional.
Art. 26. Ao Programa de Bolsa de Estudos compete:
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I- proporcionar ao estudante bolsista as condições para sua permanência e integralização do
curso;
II- garantir auxílio financeiro por meio de bolsa aos estudantes que atendem ao perfil do programa,
observada disponibilidade orçamentária; e
III- atender, prioritariamente, aos estudantes com deficiências e transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação que possuam os pré-requisitos de
participação do programa;
§ 1º A concessão de bolsas, em valor pecuniário, a fim de possibilitar a permanência e o êxito dos
estudantes do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, obedecerá a legislação
federal específica.
§2º O estudante do PROEJA poderá receber cumulativamente a Bolsa PROEJA e a Bolsa de
estudos de que trata este artigo, desde que o somatório não ultrapasse o valor da última.
Seção IV
Do Programa Auxílio Transporte
Art. 27. O Programa Auxílio Transporte tem por finalidade assegurar aos estudantes subsídio
para custeio de seu deslocamento de sua moradia para sede do Campus e vice-versa, a fim de
desenvolver suas atividades acadêmicas, na perspectiva de garantia da permanência e conclusão
do curso.
Art. 28. Ao Programa Auxílio Transporte compete:
I – garantir auxílio transporte aos estudantes que atendam o perfil do programa com dificuldades
em frequentar as atividades acadêmicas, observada a disponibilidade orçamentária; e
II - repassar mensalmente aos estudantes até 100% do valor correspondente às despesas
realizadas com deslocamento para o Campus, observada a necessidade de cada estudante.
Parágrafo único. Os alunos regularmente matriculados em cursos de Licenciatura, ofertados pelo
IFMA no Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica- PARFOR, terão direito
ao Auxílio Transporte, obedecendo regulamentação específica do Conselho Superior do IFMA.
Seção V
Do Programa de Auxílio Sociopedagógico
Art. 29. O Programa de Auxílios Sociopedagógico tem por objetivo a concessão de auxílio para o
atendimento de necessidades específicas dos estudantes, a fim de fortalecer o seu processo
ensino-aprendizagem.
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Art. 30. Compete ao Programa de Auxílio Sociopedagógico a concessão de:
I – auxílio fardamento, compreendendo fardamento escolar e de educação física;
II – auxílio material didático-escolar: material didático-escolar básico, exceto livro, fixados em
listagem emitida pelas coordenações de curso e, os específicos para estudantes com deficiências,
em conjunto com os NAPNES; e
III – auxílio emergencial odonto-médico e/ou hospitalar, desde que o estudante não possua plano
de saúde privado e esgotadas as possibilidades de atendimento pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e pelo Sistema Único da Assistência Social (SUAS).
CAPÍTULO IX
DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ASSISTÊNCIA SECUNDÁRIA
Art. 31. Os Programas Específicos de Assistência Secundária serão regulamentados pelo
Conselho Superior.
§ 1º Os estudantes participantes destes Programas deverão ser aprovados em processo seletivo,
por meio de edital, podendo ser concedidas bolsas em valor pecuniário, observada a
disponibilidade orçamentária.
§ 2º O recebimento das bolsas referentes aos Programas Específicos de Assistência Secundária
não impedem o recebimento dos auxílios dos Programas Específicos de Assistência Primária,
exceto do Programa de Bolsa de Estudos.
Art. 32. O Programa de Iniciação Científica do IFMA deverá permitir aos estudantes de cursos
técnicos e de graduação um contato direto com as atividades científicas de pesquisa e de
inovação, cujas ações de implementação são de responsabilidade da Pró- Reitoria de Pesquisa,
Pós-Graduação e Inovação em conjunto com os Campus.
Art. 33. O Programa Institucional de Bolsas de Extensão- PIBEXT tem o objetivo de contribuir para
a formação acadêmica, profissional e cidadã, fruto das experiências dos estudantes, realizadas
junto à comunidade interna e externa do IFMA, viabilizando a participação efetiva em projetos de
extensão, cujas ações de implementação são de responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e
Relações Institucionais em conjunto com os Campus.
Art. 34. O Programa de Monitoria será desenvolvido como estratégia institucional para a melhoria
do processo ensino-aprendizagem, por meio de experiências pedagógicas e cooperação mútua
entre discentes e docentes, com a finalidade de fortalecer a articulação entre teoria e prática, além
de favorecer a integração curricular em seus diferentes aspectos.
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Parágrafo único. As diretrizes para implementação do Programa de Monitoria são de
competência da Pró-Reitoria de Ensino em conjunto com os Câmpus, cujo monitoramento ficará
a cargo da Diretoria de Assistência ao Educando.
Art. 35. O Programa de Aprimoramento Discente tem por objetivo oportunizar o aprimoramento
dos conhecimentos adquiridos no curso, contribuindo para otimização do processo ensinoaprendizagem.
Parágrafo único. As diretrizes para implementação do Programa de Aprimoramento Discente são
de competência da Pró-Reitoria de Ensino em conjunto com os Câmpus, cujo monitoramento ficará
a cargo da Diretoria de Assistência ao Educando.
Art. 36. Ao Programa de Aprimoramento Discente compete oportunizar ao estudante:
I- participação em projetos da Instituição, condizentes com a sua formação;
II- atuação em laboratórios ou unidades acadêmicas e/ou administrativas correlatas com sua área
de formação definida nos Planos de Cursos;
III – aproveitamento da carga horária de participação no programa para fins de atividades
extracurriculares; e
IV- supervisão das atividades por docente ou técnico administrativo da área.
CAPÍTULO X
DO COMPROMISSO DOS ESTUDANTES
Art. 37. Como compromisso pela participação nos Programas de Assistência Primária e
Secundária ao Educando, o estudante deverá, com exceção o disposto no artigo 30, inciso III:
I - ter frequência mínima mensal de 75% nas atividades didático-pedagógicas do Campus; e
II - cumprir os demais compromissos dos regulamentos específicos de cada programa.
CAPÍTULO XI
DO DESLIGAMENTO
Art. 38. O desligamento do estudante nos Programas Específicos de Assistência Primária está
condicionado à:
I- solicitação de desligamento do programa;
II – trancamento de matrícula ou abandono do curso;
III – exercício de estágio remunerado ou emprego ou qualquer atividade remunerada e receba
benefícios de mesma natureza dos programas em referência, desde que não permaneça incluído
nos critérios elencados no artigo19; e
IV – não atendimento dos critérios elencados no artigo 19.
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Parágrafo único. Os Programas Específicos de Assistência Secundária terão seus critérios de
desligamento estabelecidos em regulamentação própria.
CAPÍTULO XII
DO ORÇAMENTO
Art. 39. A Política de Assistência ao Educando do IFMA será executada com recursos
orçamentários provenientes da Ação Orçamentária 2994 - Assistência ao Educando da Educação
Profissional e Tecnológica e do Programa Nacional de Assistência ao Educando – PNAES,
Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010.
Art. 40. Os recursos da Assistência ao Educando devem ser destinados, prioritariamente, aos
Programas de Assistência Primária.
Art. 41. Os Programas Específicos de Assistência Secundária poderão ser financiados por
recursos provenientes de outras fontes.
Art. 42. Os valores das bolsas e auxílios serão apreciados e deliberados pelo Conselho Superior
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão – CONSUP, e levarão em
conta a realidade socioeconômica e a disponibilidade orçamentária dos Câmpus.
Parágrafo único. Os valores das bolsas e auxílios a serem submetidos ao CONSUP serão
definidos pela Diretoria de Assistência ao Educando em conjunto com os Câmpus.
Art. 43. A unidade organizacional responsável pela execução dos Programas da Política de
Assistência ao Educando em cada Campus deverá participar do planejamento da execução
orçamentária do recurso da Assistência ao Educando.
CAPÍTULO XIII
DA GESTÃO
Art. 44. A gestão da Política de Assistência ao Educando do IFMA será efetivada pela Diretoria
de Assistência ao Educando.
Parágrafo único. À Diretoria de Assistência ao Educando compete estabelecer diretrizes para
implantação de um sistema de gestão dos programas e de caracterização socioeconômica dos
estudantes do IFMA.
Art. 45. Os programas desta Política serão executados nos Câmpus pelas Unidades de
Assistência ao Educando.
CAPÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 46. Na regulamentação dos Programas que constam nesta Política de Assistência ao
Educando, as Entidades Representativas dos estudantes deverão ser ouvidas.
Art. 47. As Unidades de Assistência ao Educando prestarão apoio ao desenvolvimento de ações
com o objetivo de fortalecer a formação política e incentivar a participação discente no Campus,
com vistas ao protagonismo estudantil.
Art. 48. Para acompanhamento e avaliação dos Programas de Assistência ao Educando serão
formados comitês com, no mínimo quatro (04) e, no máximo oito (08) membros nos Câmpus com
representação do corpo docente, técnico administrativo, discente e da família dos estudantes cujos
membros serão designados pelo Diretor Geral, em consonância com a Unidade de Assistência ao
Educando.
Parágrafo único. Caberá ao Comitê de Acompanhamento e Avaliação reunir-se, no mínimo, uma
vez por semestre para avaliar os resultados alcançados pelos programas desta Política.
Art. 49. Esta Política de Assistência ao Educando deverá ser revisada a cada dois anos.
Art. 50. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSUP, revogando-se
todas as disposições em contrário.
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Anexo D – Resolução nº 34/2015-CONSUP, de 27 de abril de 2015

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 034, DE 27 DE ABRIL DE 2015.

Dispõe sobre os Valores de Auxílios Financeiros
concedidos pelos Programas de Assistência ao
Educando do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições
consagradas na Lei nº 11.892/2008, com base no Decreto Presidencial de 15 de agosto de 2012,
publicado no D.O.U. de 16 de agosto de 2012; e,
considerando o disposto na Política de Assistência ao Educando, conforme
Resoluções nº 064, 05 de dezembro de 2014, e nº 021, de 27 de abril de 2015;
considerando o que consta no Processo nº 23249.008826.2015-11;
considerando ainda, a decisão do plenário deste Conselho Superior, após
apresentação da proposta, na 24ª Reunião Ordinária realizada em 27 de abril de 2015;
RESOLVE:
Art.1º Estabelecer os Valores dos Auxílios e Bolsas dos Programas da Política de Assistência ao
Educando do IFMA, que passa a vigor obedecendo o seguinte:
I.

No Programa de Auxílio Moradia, o valor mensal concedido será de até R$ 300,00
(trezentos reais);

II.

No Programa de Auxílio Alimentação, o valor mensal será definido pelo Campus,
considerando o valor da refeição cobrado no município, os dias letivos e a disponibilidade
orçamentária;
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III.

No Programa de Auxílio Transporte, o valor mensal será definido pelo Campus,
considerando o valor gasto pelo estudante para o deslocamento de sua residência para o
Campus, os dias letivos e a disponibilidade orçamentária;

IV.

No Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica,
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, o valor mensal concedido
será de R$ 120,00 (cento e vinte reais);

V.

No Programa Bolsa de Estudos, Programa de Monitoria e o Programa de Aprimoramento
Discente o valor mensal concedido aos estudantes do Ensino Técnico será de R$ 260,00
(duzentos e sessenta reais) e aos estudantes do Ensino Superior será de R$ 400,00
(quatrocentos reais);

VI.

No Programa de Auxílio Sociopedagógico o Campus ficará responsável em definir a forma
de concessão do Auxílio Fardamento e do Auxílio Material Didático - Escolar, conforme
Regulamento do Programa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Presidente
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Anexo E – Balanço Financeiro
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Anexo F – Balanço Orçamentário
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Anexo G – Balanço Patrimonial
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Anexo H – Demonstração das Variações Patrimoniais
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