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APRESENTAÇÃO
O Relatório de Gestão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão (IFMA) do exercício de 2016, é o documento apresentado aos órgãos de controle interno
(Controladoria Geral da União – CGU) e externo (Tribunal de Contas da União – TCU) como
principal peça do processo de prestação de contas anual. Trata-se de uma obrigação prevista nos
termos do parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal, sendo elaborado de acordo com as
disposições da Instrução Normativa IN TCU nº 63, de 01 de setembro de 2010, das Decisões
Normativas TCU Nº 154, de 19 de outubro de 2016 e No. 156, de 30 de Novembro de 2016, da
Portaria TCU nº 59, de 17 de Janeiro de 2017, 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 na consecução das suas ações de ensino, pesquisa e extensão, os
avanços conseguidos e as principais dificuldades encontradas para alcançar a sua missão no
exercício em análise.
Dessa forma, em conformidade com os normativos citados anteriormente, o Relatório
de Gestão do IFMA, exercício 2016, está divido em 7 (sete) Capítulos, com suas respectivas seções
e subseções, além dos seus anexos, organizados e elaborados de acordo com as orientações
estabelecidas no Sistema de Prestação de Contas do TCU (e-Contas).
O primeiro capítulo, denominado VISÃO GERAL DA UNIDADE contempla os
elementos identificadores institucionais 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 discorre sobre o PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E
RESULTADOS, tendo como principal finalidade apresentar a forma como a instituição planeja sua
atuação, nas diversas dimensões estratégicas do seu funcionamento; os resultados alcançados no
exercício com base na respectiva programação orçamentária e financeira e nos objetivos e ações
executadas; e os principais indicadores de desempenho. Sistematiza, ainda, os resultados
orçamentários, físicos e financeiros alcançados pela gestão, relativamente às ações de
responsabilidade do IFMA, a descrição da execução das despesas, com programação,
movimentação de créditos interna e externa, bem como a realização da despesa; movimentação e os
saldos de restos a pagar de exercícios anteriores; transferências de recursos; suprimento de fundos.
O terceiro capítulo demonstra a estrutura de GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS
E CONTROLES INTERNOS, 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.
O quarto capítulo discorre sobre ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO, a saber, gestão
de pessoas, gestão do patrimônio e infraestrutura, tecnologia da informação e gestão ambiental e
sustentabilidade na Instituição.
O quinto capítulo, RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE, descreve-se as
estruturas que garantem canal de comunicação do cidadão com o Instituto Federal do Maranhão
(IFMA), bem como os mecanismos e procedimentos que permitem verificar a percepção da
sociedade sobre os serviços prestados e as medidas para garantir a acessibilidade.
O DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS da Instituição
é apresentado no sexto capítulo do Relatório de Gestão. O intuito aqui é descrever as medidas
tomadas para adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de
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Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e as demonstrações contábeis e notas explicativas
previstas na Lei nº 4.320/1964 e pela NBC T 16.6, aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008.
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 2016.
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1 VISÃO GERAL DA UNIDADE
Objetivando uma melhor compreensão da Instituição, este capítulo contempla os
elementos identificadores do Instituto Federal do Maranhão, como também reúne algumas
informações para melhor caracterizá-lo, tais como: finalidade e competências, normas e
regulamentos de criação, ambiente de atuação, organograma e 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 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 SIORG: 100921
Código LOA: 26408
Código SIAFI: 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: gabinete@ifma.edu.br
Página na Internet: http://portal.ifma.edu.br/
Endereço Postal: Av. Marechal Castelo Branco, 789 – São Francisco. CEP 65.076-091. São Luís-MA
Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade
Código SIAFI
Nome
158128
Reitoria
158295
Campus Açailândia
158292
Campus Alcântara
154858
Campus Araioses
158297
Campus Bacabal
158284
Campus Barra do Corda
158285
Campus Barreirinhas
158283
Campus Buriticupu
158456
Campus Caxias
158293
Campus Codó
158455
Campus Coelho Neto
154854
Campus Grajaú
158294
Campus Imperatriz
154857
Campus Itapecuru Mirim
154855
Campus Pedreiras
158282
Campus Pinheiro
158290
Campus Santa Inês
158291
Campus São João dos Patos
154859
Campus São José de Ribamar
158288
Campus São Luís-Centro Histórico
158276
Campus São Luís-Maracanã
158286
Campus São Luís-Monte Castelo
158296
Campus São Raimundo das Mangabeiras
158457
Campus Timon
154856
Campus Viana
158289
Campus Zé Doca
Gestões relacionadas à Unidade
Código SIAFI
Nome
26408
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA
Poder: Executivo
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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), possui a sede de sua administração central
domiciliada na Reitoria, em São Luís - MA, e com suas unidades, denominadas de Campus,
espalhadas em vários pontos de presença do Estado do Maranhão, conforme mostra a Figura 1.
Figura 1- Pontos de presença do IFMA no estado do Maranhão

O IFMA 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.
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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. 66/2009CONSUP/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.
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;
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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.
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 22
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:
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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
Araioses
Itapecuru Mirim

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
378, de 09.05.2016
378, de 09.05.2016

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
88, de 10.05.2016, Seção 1
88, de 10.05.2016, Seção 1

É importante destacar que embora o Campus Presidente Dutra seja pertencente 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.
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.
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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 017/2014-CONSUP, 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 012/2015-CONSUP, 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/orgaos-colegiados/conselhosuperior/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 030/2014-CONSUP, 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 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
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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, 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
25

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.
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.
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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.
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
Conforme tratado anteriormente na seção 1.2, o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão (IFMA) é uma instituição multicampi e pluricurricular. Oferta cursos de
Educação Profissional Técnica de Nível Médio (nas formas integrada, concomitante e subsequente),
PROEJA, formação inicial e continuada, graduação (bacharelado, licenciatura e superiores de
tecnologia) e pós-graduação (especialização e mestrado). Além do ensino, também desenvolve
atividades de pesquisa aplicada e extensão. Deve-se mencionar que o projeto de criação, expansão e
consolidação do IFMA foi e é influenciado pelas mudanças que ocorrem nas esferas nacional e
global, como a introdução de novas tecnologias de informação e de comunicação, transformações
nas relações de trabalho e globalização das redes produtivas e dos fluxos financeiros, alterações das
políticas econômicas. Considerando-se esta observação, é necessário reconhecer que o espaço
primordial de atuação do Instituto é o estado do Maranhão. Assim, é imprescindível revelar, mesmo
que em linhas gerais, aspectos da realidade maranhense, principalmente nos planos econômico,
social e educacional; o conhecimento destes aspectos permite ao instituto formular estratégias de
inserção no espaço local, a fim de que o IFMA, através dos seus cursos e programas, contribua para
o desenvolvimento socioeconômico do estado.
O Maranhão localiza-se na região Nordeste do Brasil e possui uma área de 331.936,55
km2 e uma população estimada de 6.954.036 habitantes em 2016 (dados do IBGE). No seu
território, estão situados 217 municípios. A capital, São Luís, concentrava 1.082.935 habitantes e é
o município mais populoso do estado. Completam a lista dos dez municípios mais populosos
Imperatriz (253.873), São José de Ribamar (176.008), Timon (166.295), Caxias (161.926), Codó
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(120.548), Paço do Lumiar (119.915), Açailândia (110.543), Bacabal (103.020) e Balsas (93.511).
Conforme a Síntese de Indicadores Sociais 2015 (IBGE), no ano de 2014, 59,2% da população
maranhense residia em zonas urbanas; esta percentagem era a mais baixa entre todos os estados
brasileiros. O IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano, um dos indicadores utilizados para
aferir a qualidade de vida da população de um determinado território) do estado era de 0,639 em
2010, o que posicionava o Maranhão na vigésima sexta colocação entre os estados brasileiros
(superando somente Alagoas). Existe, ainda, grande disparidade entre os municípios maranhenses:
somente 4 (São Luís, Imperatriz, Paço do Lumiar e São José de Ribamar) apresentavam um IDH-M
superior a 0,700 (alto desenvolvimento), 55 possuíam IDH-M entre 0,600 e 0,699 (médio
desenvolvimento) e 158 registravam IDH-M inferior a 0,600 (baixo desenvolvimento) em 2010
(dados provenientes do Atlas Brasil 2013 de Desenvolvimento Humano, elaborado pelo Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Dessa forma, evidencia-se que persiste o desafio de
melhorar os indicadores sociais do estado.
É importante destacar traços gerais da economia maranhense. Em 2014, o Produto
Interno Bruto (PIB) do Maranhão atingiu o montante de R$ 76,842 bilhões (décimo sétimo
colocado entre os estados). Os municípios de São Luís, Imperatriz, Balsas, Açailândia, São José de
Ribamar, Caxias, Timon, Bacabal, Santa Inês e Codó juntos respondiam por 57,87% do PIB
estadual; a capital, de forma isolada, produzia 34,26%. O PIB per capita (PIB dividido pelo número
de habitantes) do estado no ano referido era de R$ 11.216,37, menor valor no conjunto dos estados
e que correspondia a apenas 39,35% e 78,28% dos PIB per capita do Brasil e da região Nordeste,
respectivamente. Em relação à composição do PIB, verificavam-se os seguintes pesos para a
agropecuária, indústria e serviços: 10,8%, 17,9% e 71,3% (fonte dos dados deste parágrafo:
Publicações Produto Interno Bruto do estado do Maranhão série 2010-2014 e Produto Interno Bruto
dos municípios maranhenses série 2010-2014, IMESC). A economia maranhense é caracterizada
pela presença de alguns polos dinâmicos em regiões específicas, como São Luís (atuação da
ALUMAR e Vale, portos do Itaqui e Ponta da Madeira), Açailândia (guserias), Imperatriz
(comércio, serviços e indústria de papel e celulose) e no sul do estado (cultivo mecanizado de soja e
milho). Vastas áreas do estado ainda dependem da agricultura e pecuária de subsistência,
apresentando pequena capacidade de produção de excedentes para o mercado. O peso das
transferências federais por meio de programas sociais (Bolsa Família, LOAS, aposentadoria rural) e
Fundos de Participação (FPE e FPM) é muito expressivo no estado. As exportações maranhenses
concentram-se em poucos produtos: alumínio, alumina, soja, milho, algodão, minério de ferro e
ouro (94,7% das vendas externas em 2014; fonte IMESC). Este quadro geral mostra a necessidade
de diversificação das atividades econômicas, com incentivo à constituição e ao fortalecimento dos
arranjos produtivos, que aproveitem as potencialidades existentes.
De especial importância para a atuação do IFMA é a análise de indicadores
educacionais do Maranhão. Conforme os dados da Sinopse Estatística da Educação Básica 2015,
elaborada pelo INEP, o estado registrava 333.177, 1.238.309 e 312.111 matrículas na Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, respectivamente. O Ensino Médio propedêutico, por
sua vez, apresentava 299.301 matrículas. A Educação Profissional concentrava um total de 41.286
matrículas, distribuídas nas seguintes formas de curso: Técnico Integrado (10.078), Técnico
Concomitante (2.207), Técnico Subsequente (14.613), Técnico Médio Integrado à EJA (5.371),
Cursos FIC integrados à EJA e FIC Concomitante (3.850), Normal de nível médio (2.732) e EJA
Ensino Fundamental Projovem Urbano (2.435). Considerando-se somente as três primeiras formas,
obtém-se um total de 26.898 matrículas, um número ainda reduzido quando comparado ao
quantitativo do Médio propedêutico. A rede federal era a principal responsável pela oferta das
formas técnica integrada (6.975) e técnica concomitante (1.426). O setor privado detinha a maioria
das matrículas da forma técnica subsequente (10.770) e da forma técnica média integrada à EJA
(3.913); os números correspondentes para a rede federal eram 3.787 e 1.458, respectivamente. Na
rede estadual, o total de matrículas da forma técnica integrada atingiu o valor de 1.487. No estado,
345 estabelecimentos ofereciam pelo menos uma das formas de curso mencionadas. Como
exemplos de instituições que ofertam cursos técnicos de nível médio no Maranhão, podem-se citar
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algumas escolas da rede estadual, o IEMA, o sistema S (SESI, SENAI, SENAC, SENAT), o
COLUN e estabelecimentos do setor privado (colégios e centros de formação profissional).
Em relação à educação superior, é importante destacar alguns dados. Conforme a
Sinopse Estatística da Educação Superior 2015, elaborada pela DEED (INEP), foram contabilizadas
148.926 matrículas em cursos de graduação no ano de 2015; desse total, registraram-se 129.630 em
cursos presenciais e 19.296 em cursos à distância. As instituições privadas eram responsáveis por
94.286 matrículas (63,31% do total); na rede pública, o total de matrículas atingiu 54.640 (36,69%).
Por forma de curso, obtiveram-se os seguintes quantitativos de matrículas: 102.959 em
bacharelados, 39.140 em licenciaturas e 6.827 em tecnólogos. A Tabela 1 abaixo expõe a
distribuição das matrículas por dependência administrativa e forma de curso no Maranhão:
Tabela 1 - Número de matrículas em cursos de graduação por dependência administrativa
Forma de curso

Rede federal

Rede estadual

Rede privada

Bacharelado

18.671

7.554

76.734

Licenciatura

16.874

10.543

11.723

652

346

5.829

Tecnólogo

Fonte: Sinopse Estatística da Educação Superior 2015

Depreende-se da análise da tabela acima que a rede privada concentra a maior parte das
matrículas nos cursos de bacharelados e tecnólogos. As instituições públicas são responsáveis pela
maior parte das matrículas nos cursos de licenciaturas. Considerando-se a necessidade de elevação
dos níveis de qualificação da força de trabalho do estado, verifica-se que ainda há espaço para a
elevação do acesso da população maranhense ao ensino superior: somente 5,4% da população de 25
anos ou mais tinha pelo menos o ensino superior completo em 2010 (conforme o Atlas do
Desenvolvimento Humano).
Em 2015, 35 instituições de educação superior encontravam-se instaladas no estado.
Havia 3 universidades, 31 faculdades e 1 instituto federal (considera-se apenas a instituição
isoladamente e não o número de campi), conforme a Sinopse Estatística da Educação Superior. Na
oferta de educação superior, podem-se mencionar o IFMA, a UFMA (federais) e a UEMA
(estadual) no âmbito do sistema público. Entre as instituições privadas, citam-se alguns exemplos:
UNICEUMA, UNDB, CEST, FACAM, FACEM, FACIMP, Faculdade Estácio de São Luís,
Faculdade Laboro, Faculdade Pitágoras, Faculdade do Vale do Itapecuru. Conforme o cadastro eMEC de cursos superiores, o UNICEUMA era a única instituição privada credenciada como
universidade; o restante da rede privada era composto por faculdades.
Dado o contexto geral do estado, o IFMA pode contribuir para a melhoria das condições
de vida da população maranhense. A instituição desempenha papel essencial para a oferta de
educação profissional e para a formação de docentes, especialmente para as ciências naturais e os
cursos técnicos e tecnológicos. Observa-se que as potencialidades e as necessidades do Maranhão
são grandes. Mesmo reconhecendo-se que há outros importantes estabelecimentos que ofertam
cursos similares, verifica-se que o IFMA é primordial para se alcançar o efetivo desenvolvimento
do estado. Assim, o avanço dos indicadores sociais, econômicos e educacionais não será realizado
sem o foco na pesquisa aplicada, inovação e na formação qualificada do corpo docente, tarefas
desempenhadas pelo instituto.
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1.5.1 Programas Institucionais
1.5.1.1 Programas de apoio ao ensino
• Processo Seletivo
O Processo Seletivo do IFMA tem como objetivo selecionar candidatos para ocupar as
vagas dos cursos técnicos de nível médio nos campi e núcleos avançados do Instituto, nas formas
integrada, concomitante e subsequente.
Considera-se uma atividade inerente aos propósitos institucionais haja vista que a oferta
de cursos da educação profissional e tecnológica constitui-se uma das finalidades dos Institutos
Federais (Art. 6º, Lei nº 11.892/2008).
O Processo Seletivo é regulamentado por Edital próprio que deverá ser observado
rigorosamente nas suas diversas fases. De acordo com dados dos Editais dos Processos
Seletivos/IFMA no ano de 2015, a oferta geral foi de 4.325 novas vagas. No ano de 2016, a oferta
de vagas foi de 5.980. Constatando-se uma evolução de 38,3% das vagas gerais.
•
NAPNES (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais
Específicas)
O NAPNE é uma unidade organizacional de natureza propositiva e consultiva e que tem
por finalidade coordenar a Política de Educação Inclusiva dos Campi, teve o seu Regulamento
aprovado através da Resolução nº15 de 27 de fevereiro de 2015 pelo Conselho Superior do IFMA.
Tem por finalidade promover a cultura para convivência, aceitação e diversidade e
principalmente promover a quebra de barreiras arquitetônicas, atitudinais, educacionais, de
comunicação de forma a promover a inclusão de todos na educação profissional e tecnológica.
Atualmente está implementado nos campis Açailândia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda,
Barreirinhas, Buriticupu, Caxias, Codó, Imperatriz, Santa Inês, São Luís – Centro Histórico, São
Luís – Maracanã, São Luís Monte Castelo, São Raimundo das Mangabeiras, Timon e Viana. O
principal resultado alcançado pelos NAPNE’s consiste no atendimento às necessidades
educacionais específicas dos estudantes do IFMA. Destacam-se também outras ações educacionais
sistemáticas e inclusivas tais como sensibilizações, oficinas pedagógicas, reuniões formativas,
eventos alusivos às pessoas com deficiência, participações em encontros pedagógicos, cursos para
servidores e comunidades entre outras.
• Certificação ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)
A Certificação de Conclusão do Ensino Médio e a Declaração de Parcial de Proficiência
por área de Conhecimento poderão ser emitidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão, através dos campi, nos termos da Portaria MEC N°10 de 20 de maio de
2012, da Portaria INEP N°144 de 24 de maio de 2012, Portaria INEP Nº 179 de 23 de abril de 2014
e Resolução IFMA CONSUP N°08, de 18 de janeiro de 2013. A Certificação de Conclusão do
Ensino Médio e a Declaração de Parcial de Proficiência por área de Conhecimento utilizam os
resultados do ENEM e destinam-se a pessoas que não concluíram o Ensino Médio em idade
apropriada conforme parágrafo primeiro do art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996), inclusive às pessoas privadas de liberdade e
jovens sob medida socioeducativa que estão fora de sistema da escola regular. No ano de 2016
foram certificados 270 candidatos conforme apresentado na Tabela 2:
Tabela 2 - Certificação ENEM nos Campi do IFMA referente ao ano de 2016
CAMPUS DO IFMA
Número de Certificações
ALCÂNTARA
1
AÇAILÂNDIA
16
BACABAL
15
BURITICUPU
9
CAXIAS
9
30

CENTRO HISTÓRICO
CODÓ
IMPERATRIZ
MAGABEIRAS
MARACANÃ
MONTE CASTELO
SANTA INÊS
TOTAL

28
4
65
3
9
123
8
270

Fonte: PROEN / IFMA

• SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública)
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. Tal sistema foi instituído no IFMA 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.
Na prática o SUAP consiste numa plataforma que integra módulos de gestão em
diversas áreas estratégicas, construído na perspectiva de uma instituição multicampi, possuindo,
assim, uma estrutura modular, que possibilita a interligação dos diversos dados por área e por
unidade, visando à gestão integrada das informações. O sistema, disponível em
http://portal.ifma.edu.br/, encontra-se em contínuo desenvolvimento e, portanto, continua recebendo
atualizações constantes para resolução de eventuais problemas, adição de novas funcionalidades,
melhorias de funcionalidades existentes e criação de novos módulos. Os módulos em uso do SUAP
no IFMA são listados a seguir, com uma breve descrição:
Administração (integrado ao SIAFI):

Reserva de salas: cadastro e reserva de salas nas diversas unidades.

Patrimônio: módulo destinado à gestão de controle patrimonial, possibilitando
emissão de relatórios financeiros, trâmites de transferência de inventários e localização de bens,
além de operações referentes à depreciação patrimonial.

Protocolo: módulo destinado à gestão de trâmites de unidade protocolizadora.

Contratos: módulo de gestão de contratos, com funcionalidades de controle de
medições, anexação de documentos contratuais, fiscais, avisos de vencimento, renovação, etc.

Materiais: catálogo único de materiais utilizados para compras, com especificação
técnica e pesquisa de preços.

Eleições: cadastro, inscrição, votação e resultados de processos eleitorais
envolvendo servidores e estudantes usuários do SUAP.

Almoxarifado: módulo de controle de estoque de almoxarifado.

Chaves: módulo para controle de empréstimo de chaves de salas com terminal
biométrico.

Controle de Acesso de Visitantes: terminal de controle de acesso de visitantes
com dados cadastrais, foto e histórico de visitas e controle de credenciais de acesso à rede wi-fi.

Rol de Responsáveis: módulo de controle dos afastamentos dos gestores da
instituição que serão inseridos no Rol de Responsáveis do sistema e-Contas do TCU;
Gestão de Pessoas (integrado ao SIAPE e ao SCDP):

Servidores: gestão de dados funcionais, contracheques, digitalização de pastas
funcionais, impressões de carteiras funcionais e crachás.

Setores: gestão dos setores vinculados às unidades.

Relatórios: indicadores de pessoal.

Diárias e passagens: relatório consolidado de viagens registradas no SCDP.
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Ponto: registro e acompanhamento de ponto eletrônico de servidores e estagiários,
por meio de terminais desktop, autenticação por biometria e
topologia distribuída.

Remanejamento: inscrição e recursos relativos a editais de remoção para
servidores.

Férias: solicitação, registro e acompanhamento de férias dos servidores.
Ensino / SUAP-EDU (integrado ao Q-Acadêmico):

Cursos, Matrizes e Componentes: cadastro e informações de cursos, matrizes
curriculares e componentes curriculares.

Alunos e Professores: cadastro e informações de estudantes.
Desenvolvimento Institucional
 Gestão: indicadores de gestão, calculados com armazenamento das variáveis, sem
intervenções manuais.
 Coleta Indicadores: acompanhamento dos indicadores relacionados as metas do PDI
para cada exercício.
Extensão

Editais: inscrição e gestão dos editais de extensão institucionais.

Projetos: gestão dos projetos de extensão institucionais, permitindo o
acompanhamento e a emissão de relatórios de projetos.
Pesquisa (integrado com a Plataforma Lattes/CNPq):

Editais: inscrição e gestão dos editais de extensão institucionais.

Currículos e Grupos CNPq Lattes: importação de currículos da Plataforma Lattes
e informações de grupos de pesquisa validados.
Atividades Estudantis

Gestão de Programas Sociais e Bolsas de Trabalho: gestão do Programa de
Assistência Social da Instituição, envolvendo as atividades de caracterização socioeconômica,
bolsas de trabalho, alimentação escolar, entre outros.
1.5.1.2 Assistência ao Educando
A Política de Assistência ao Educando (PAE) do IFMA tem como objetivos a promoção
do acesso, da permanência e a conclusão do curso com qualidade na perspectiva da inclusão social,
formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho acadêmico dos
discentes.
Nesse sentido, a PAE foi criada com o objetivo de ampliar as condições de permanência
e diplomação dos estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, reduzir as taxas de
retenção e evasão, minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais, além de contribuir
para a promoção da inclusão social através da educação.
• Programas de Assistência Primária e Secundária
Além da PAE regulamentada pela Resolução CONSUP nº 64 de 05/12/2014 (Anexo A),
os Programas Universais e Específicos (assistência primária e secundária) da Assistência são
ancorados pelas Resoluções 34 de 27/04/2015 (Anexo B), nº 77 de 12/09/2013, nº 009 de
29/02/2016 e normatizados pelos editais dos Campi. Atualmente os Programas da Assistência
Estudantil do IFMA executados pelos Campi são: Auxílio ao Estudante PROEJA, Bolsa de Estudos,
Auxílio Transporte, Auxílio Moradia, Auxílio Alimentação e Auxílio Sociopedagógico (auxílio
fardamento e auxílio material didático).
Destaca-se que os editais são destinados aos estudantes regularmente matriculados que
encontram-se em situação de vulnerabilidade social que comprometa sua condição de permanência
e êxito nas atividades acadêmicas. O processo de seleção dos estudantes para cada um dos
benefícios é realizado através de análise documental e entrevistas com a equipe técnica do Campus,
tendo como foco a análise da situação de vulnerabilidade socioeconômica e a possibilidade de
garantir a permanência e a diplomação dos estudantes através do repasse de auxílio financeiro.
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Quanto aos Programas da Assistência Secundária, como PIBIC, PIBIC JR e PIBITI e
Monitoria, após o processo de seleção de projetos, os estudantes bolsistas devem mensalmente
apresentar relatório das atividades desenvolvidas, assinado pelo professor orientador. As
informações sobre os programas e o número de estudantes atendidos pela Assistência ao Educando
do IFMA no ano de 2016 são apresentadas na Tabela 3 e de forma gráfica no Gráfico 1.
Tabela 3 - Programas de assistência do IFMA e quantidade de estudantes atendidos.
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DO IFMA
ESTUDANTES ATENDIDOS
Auxílio transporte
3.358
Auxílio alimentação/refeição
4.629
Auxílio moradia/residência
889
Bolsa de estudos
927
Monitoria
352
Pibic
221
Pibic jr
21
Pibiti
54
Extensão
6
Visitas técnicas /eventos científicos
1.801
Proeja
420
Parfor
25
Outros
325
Jogos estudantis
784
TOTAL
13.812
Fonte: Diretoria de Assistência ao Educando – DAE/Reitoria

Gráfico 1 - Porcentagem de estudantes atendidos pelos programas de assistência do IFMA.
AUXÍLIO TRANSPORTE

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

AUXÍLIO MORADIA/RESIDÊNCIA

BOLSA DE ESTUDOS

MONITORIA

PIBIC/PIBIC JR/PIBITI/PARFOR/EXTENSÃO

VISITAS TÉCNICAS /EVENTOS CIENTÍFICOS

OUTROS

PROEJA

JOGOS ESTUDANTIS

3%

2%

6%
24%
12%
2%
2%

8%
7%

34%

• Programas Universais
O Programa de Assistência à Saúde e de Acompanhamento Psicológico implementado
pelo campus 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,
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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 do atendimento às
diferentes demandas apresentadas pelos discentes. As informações relacionadas a atendimentos aos
estudantis do IFMA, através dos programas de assistência à saúde e acompanhamento psicológico,
no exercício de 2016, são apresentada na Tabela 4 e de forma gráfica no Gráfico 2.
Tabela 4 - Atendimento aos estudantes do IFMA relacionados ao programa de assistência à saúde e
de acompanhamento psicológico
ÁREA
ATENDIMENTOS
ENFERMAGEM
8.847
MÉDICO
4.553
NUTRICIONAL
629
ODONTOLOGIA
1.236
PSICOLOGIA
1.678
SERVIÇO SOCIAL
1.742
TOTAL
18.685
Fonte: Diretoria de Assistência ao Educando – DAE/Reitoria

Gráfico 2 - Porcentagem de estudantes atendidos relacionados ao programa de assistência à saúde e
de acompanhamento psicológico
Enfermagem

Médico

Nutricional

Odontologia

Psicologia

Serviço Social

9%
8%
6%
3%
53%
21%

•
Ações da Diretoria de Assistência ao Educando e das Equipes
Multiprofissionais dos Campi do IFMA
No ano de 2016 a Diretoria de Assistência ao Educando e as Equipes Multiprofissionais
dos campi realizaram diversas atividades que envolveram toda a comunidade discente, servidores e
comunidade externa.
Ações realizadas pela DAE:
 Reunião de grêmios;
 Implantação do Plano de Combate e Prevenção ao Uso de Drogas entre Estudantes;
 Capacitação dos Servidores para Intervenção ao Uso de Drogas entre Estudantes;
 Realização do II Fórum de Avaliação e Planejamento da Assistência ao Educando;
 Realização do I Fórum de Ensino Superior do IFMA.
Ações realizadas pelas Equipes Multiprofissionais nos campi:
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 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;

Vacinação (hepatite, febre amarela, tétano

Doe sangue doe Vida: em parceria com Hemomar de Imperatriz;

Prevenção de acidentes com animais peçonhentos

Prevenção a Hipertensão arterial

DST/AIDS (Projeto educar para prevenir);

Outubro Rosa - Prevenção contra o Câncer de Mama

Novembro Azul - Campanha de Conscientização sobre o Câncer de Próstata;
Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra a mulher Conscientização contra
a violência doméstica (Campanha do Laço Branco

Dezembro Vermelho - Campanha de Luta contra a AIDS

Semana de Saúde: Alimentação saudável;

Semana da Consciência Negra;

Higiene e saúde bucal.
 Palestras:

Pirâmide Alimentar e os dez piores alimentos para o consumo;

Prevenção ao suicídio e valorização da vida;

Prevenção ao uso de drogas;

Palestra sobre prevenção do Câncer de Mama;

Automedicação: Risco ou solução?

Transtornos de Ansiedade Generalizada: Mal do século?;

Poluição Atmosférica e internações por doenças respiratórias em Açailândia/MA

Câncer: É possível sua cura?

Implantação do Plano de Combate e Prevenção ao Uso de Drogas

Políticas de Prevenção e Cuidado ao uso de drogas

Imunização contra Influenza;

Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis e métodos contraceptivos;

Orientação em saúde bucal;

Qualidade de vida no trabalho;

Higiene e Saúde;

Divulgação do Programa de Assistência ao Educando;

Nutrição saudável;

Alimentação Saudável;

Obesidade na adolescência;

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;

Relacionamento interpessoal e aprendizagem
 Rodas de conversa:

Hábitos alimentares saudáveis;

Círculos Restaurativos;

Religião Afrodescendente;

Gravidez na Adolescência;

Pensando minhas atitudes;

Como lidar com problemas?
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As questões de gênero no esporte

Todos contra o Bullying

Marcas, reflexos e superações: preconceito racial na escola.
 Oficinas:

Alimentação Funcional

Qualidade de Vida e Consumo Inteligente:

Formas de pensar, sentir e agir de alunos do campus imperatriz: reflexos da
desigualdade socioeconômica entre os discentes.

Diversidade Sexual;

Estresse Ocupacional;

Drogas (Depressoras, Estimulantes, Alucinógenas);

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;

Educação Alimentar para a comunidade;

Sabor e Saúde Diabetes Gourmet;

Sabor e Saúde Hipertensão Gourmet;

Leite: alimento ou veneno?;

Orientação Vocacional para a área de saúde;

Treinamento Funcional;

Aspectos motivacionais, auto estima e suas implicações no desempenho escolar;

Benefícios da Suplementação Esportiva;

Produção de leites e iogurtes vegetais;
 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;

Projeto Aprendendo a Superar;

Projeto Educando para a Vida;

Projeto Escolhas;

Programa “Abrace o Mundo”;

Projeto Linha de Chegada;

Exame biométrico com aferição de peso e altura e cálculo do IMC.
 Outros:

Comemoração do dia nacional de saúde do trabalhador;

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;

Atividade lúdicas com os docentes na semana pedagógica;

Atividade com os discentes sobre orientação profissional;

Realização do curso de Libras Básico;

Workshop Multicultural;
36


Acompanhamento dos alunos com deficiências;

Acompanhamento dos alunos do PROEJA.

Organização e realização no Concurso de Beleza Negra
O Gráfico 3 contém o quantitativo total de cada uma das ações desenvolvidas pelas
Equipes Multiprofissionais nos campi:
Gráfico 3 - Quantitativo de ações desenvolvidas pelas equipes multiprofissionais nos Campi.
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• Jogos Estudantis
O esporte e o lazer são as mais simples formas de educar, “formar” e propiciar a perfeita
integração dos seres humanos entre si, além de permitir de forma natural e harmônica aos
indivíduos a interação das diversas nuances, emocional, social, cognitiva e psicomotora. Desta
forma, ambos atuam como componentes determinantes para uma vida mais saudável.
Com o intuito de promover a integração entre os estudantes, através da prática
esportiva; dar continuidade ao processo pedagógico vivenciado durante as aulas de Educação
Física; desenvolver os princípios de integração e participação, considerados como norteadores do
esporte educacional; situar a escola também como centro esportivo e cultural, tornando-a
responsável pela formação ampla do cidadão e da sociedade, a Diretoria de Assistência ao
Educando (DAE), em parceria com a Diretoria de Difusão Artístico Cultural, Desporto e Lazer
(DDACDL) e com os professores de Educação Física dos campi prestam o apoio necessário para
que os estudantes secundaristas do IFMA participem anualmente dos jogos estudantis. No ano de
2016 a DAE repassou um valor total de R$ 375.900,00 (trezentos e setenta e cinco mil e novecentos
reais) em auxílio para que os alunos pudessem participar de todas as etapas dos jogos. A Tabela 5
apresenta a descrição das etapas e a quantidade de estudantes envolvidos nos jogos estudantis no
ano de 2016:
Tabela 5 - Descrição das etapas dos jogos estudantis e quantidade de estudantes participantes
QUANTIDADE DE
ETAPA
PERÍODO
LOCAL
ESTUDANTES
PARTICIPANTES
III EDIFMA
24 a 29 ago/2016
Imperatriz - MA
656
JIFS NORDESTE 06 a 11 set/2016
João Pessoa - PB
120
JIFS NACIONAL 04 a 08 out/16
Brasília - DF
08
TOTAL
784
Fonte: Diretoria de Assistência ao Educando – DAE/Reitoria
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1.5.1.3 Programas de Apoio à Pesquisa
• PIBIC Superior e PIBIC Ensino Médio/Jr
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do IFMA (PIBIC) tem por
objetivo despertar a vocação científica e identificar, entre os estudantes do ensino superior do
IFMA, os que possuem afinidade para a atividade científica mediante participação em projetos de
pesquisa orientados por pesquisadores atuantes e qualificados, estimulando-os no desenvolvimento
do pensar e do criar científico, tecnológico, artístico e cultural, com o aprimoramento do espírito
crítico e a aprendizagem de técnicas e métodos científicos.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do IFMA – Ensino
Médio/Júnior (PIBIC EM/Jr) tem por objetivo despertar vocação científica e incentivar talentos
potenciais entre estudantes dos cursos técnicos de nível médio do IFMA, mediante sua participação
em atividades de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
O PIBIC segue as orientações da RN nº 17/2016 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Resolução CONSUP nº 81/2012 que trata
do Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do
Maranhão.
Em 2016, a PRPGI ofertou 258 bolsas pelo Programa PIBIC Superior, sendo 24 pela
Cota CNPq, 130 pela Cota FAPEMA e 104 Cota IFMA. Todas as vagas foram preenchidas e 67
projetos ficaram na lista de excedentes.
Pelo Programa PIBIC EM/Jr, foram ofertadas 320, sendo 70 pela Cota CNPq e 250 pela
Cota IFMA, sendo preenchidas 296 bolsas.
• PIBITI
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação (PIBITI) tem por objetivo estimular estudantes do Ensino Superior nas atividades,
metodologias, conhecimentos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de
inovação.
O PIBITI segue também as orientações da RN nº 17/2016 do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Resolução CONSUP nº 81/2012 que trata
do Regulamento do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do
Maranhão.
Em 2016, foram ofertadas 210 bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e
inovação e 89 foram preenchidas. O aumento crescente da oferta de bolsas nesta modalidade tem
refletido diretamente no aumento do número de depósito de patentes pelo IFMA, demonstrando a
importância dessa ação para a realização de inovação no IFMA
• BDI
O Programa de Bolsas de Desenvolvimento Institucional tem por objetivo despertar a
vocação científica e talentos potenciais nos estudantes de graduação e de 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.
O Programa BDI segue as orientações da Resolução CONSUP nº 083/2011. Em 2016,
foram renovadas as 31 bolsas aprovadas no ano de 2015 envolvendo, além da Reitoria, os seguintes
Campi: Açailândia, Alcântara, Bacabal, Barra do Corda, Barreirinhas, Caxias, Codó Imperatriz, São
Luís – Monte Castelo, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras e Timon.
• Fomento a projetos de Pesquisa
Em 2016, a PRPGI fomentou 106 projetos de pesquisa através dos seguintes programas
institucionais:
a)
Auxílio Financeiro para Participação em Eventos Científicos, Tecnológicos e
de Inovação no Exterior para pesquisadores do IFMA
O programa tem como objetivo selecionar propostas para concessão, aos pesquisadores
do IFMA, de auxílio financeiro a participação e apresentação de trabalhos científicos em eventos no
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exterior, em todas as áreas de conhecimento, contribuindo para o intercâmbio de experiências e o
aperfeiçoamento e difusão da produção científica no IFMA. O programa é fundamentado pela
Resolução CONSUP nº 42/2014 e, em 2016, foram fomentados 7 projetos através dele.
b) Auxílio financeiro a participação e apresentação de trabalhos científicos em
eventos no exterior para discentes
O programa tem como objetivo selecionar propostas para concessão de auxílio
financeiro a participação e apresentação de trabalhos científicos em eventos no exterior, em todas as
áreas de conhecimento, contribuindo para o intercâmbio de experiências e o aperfeiçoamento e
difusão da produção científica no IFMA.
Em 2016, 2 projetos de discentes do IFMA foram contemplados com esse auxílio.
c)
Apoio à Publicação de artigos científicos
A PRPGI em virtude do Programa de Apoio à Publicação de artigos científicos publicou
edital, em 2016, com o objetivo de selecionar propostas para apoio financeiro que visem à
publicação de periódicos científicos. Essas publicações devem ter fator de impacto ou classificação
Qualis/CAPES entre A e B3, e devem ser produzidas por pesquisadores vinculados aos Campi deste
Instituto, em todas as áreas de conhecimento, a fim de contribuir para o desenvolvimento científico
e tecnológico e de inovação.
Em 2016, 2 projetos do IFMA foram contemplados com esse auxílio.
d) Bolsa de Produtividade Científica (BPC)
O Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa tem por finalidade a valorização
de pesquisador doutor com relevante produção científica que atua em projetos inovadores no âmbito
do Instituto Federal do Maranhão. Em 2016, 5 projetos foram fomentados através desse programa.
Este programa visa estimular e manter a produção dos pesquisadores do IFMA com o objetivo
maior de participação destes em cursos de Pós-Graduação Strictu senso, onde a CAPES exige
elevado Produção Científica.
e)
Programa de Internacionalização da Pesquisa
A missão desse programa é proporcionar 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.
Em 2016, a PRPGI manteve o fomento de 7 projetos aprovados em 2015. Nestes
projetos mais de 20 pesquisadores estão envolvidos e já realizaram missões de pesquisa para
Instituições internacionais e os resultados dessas parcerias já começaram a aparecer como: projetos
em parcerias com Grupos de Pesquisas internacionais, captação de recursos externos, assim como a
consequente publicação de artigos em periódicos de qualis elevados.
f)
Programa de Incentivo a Projetos de Pesquisa Científica, Inovação e
Tecnológica
Esse programa objetiva selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de
pesquisa que visem contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, em
todas as áreas de conhecimento, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, através da concessão de Auxílio Pesquisador.
Em 2016, 83 projetos de pesquisas aprovados pelos Editais PIBIC e PIBITI, vigência
2016/2017, foram contemplados com o fomento. Este fomento tem apresentado excelentes
resultados como: aumento na Produção Científica dos pesquisadores, aumento do depósito de
patentes pelo IFMA
• Revistas Científicas
O IFMA por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação vêm
desenvolvendo ações para estabelecer diretrizes a fim de elevar o qualis da Acta Tecnológica,
promover a divulgação da INNOVER, além de outras atividades relacionadas à publicação de
artigos científicos. Diante disto, consideram-se:
a) Estabelecer diretrizes para elevar o qualis da Acta Tecnológica:
Atualmente, a ACTA TECNOLOGICA apresenta a seguinte classificação, conforme
Quadro 2 apresentada abaixo:
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Quadro 2 - Classificações da Revista Acta Tecnológica
ISSN
TÍTULO
ÁREA DE AVALIAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
1982-422X
Acta Tecnológica
BIOTECNOLOGIA
B5
1982-422X
Acta Tecnológica
CIÊNCIAS AGRÁRIAS I
B5
1982-422X
Acta Tecnológica
CIÊNCIAS AMBIENTAIS
B5
1982-422X
Acta Tecnológica
ENSINO
B4
1982-422X
Acta Tecnológica
MEDICINA VETERINÁRIA
B5
1982-422X
Acta Tecnológica
NUTRIÇÃO
C
1982-422X
Acta Tecnológica
QUÍMICA
C
1982-422X
Acta Tecnológica
ZOOTECNIA
/
RECURSOS
B5
PESQUEIROS
A ACTA ainda está em processo de mudanças estruturais e funcionalidades para
indexação em pelo menos 4 bases para uma avaliação melhor. Quanto às mudanças estruturais,
diga-se a modificação do tamanho da revista para o formato A4, no sentido de viabilizar melhor
leitura por parte dos usuários, bem como possibilitar um conteúdo mais abrangente das pesquisas
publicadas. Ainda, a revista ACTA estará, oportunamente, passando a publicar artigos em 4
números, anualmente, bem como publicar artigos em inglês ou espanhol, o que facilitará a
indexação da mesma e avaliação de seu qualis pela CAPES.
b) Promover a divulgação da INNOVER:
A
revista
INNOVER
já
está
publicando
artigos
científicos
(http://www.ifma.edu.br/revistainnover/Nova/index.php/inicio), desde janeiro de 2014. É uma
revista científica, trimestral, para publicação de artigos, revisões, estudos de caso, etc, que atenda
aos critérios gerais de importância e excelência científica, cobrindo uma vasta gama de tópicos nas
áreas de tecnologia em sistemas e ciências aplicadas. É uma revista de acesso aberto que publica
trabalhos apresentados em inglês, português ou espanhol. A revista conta com um corpo editorial
com doutores (pesquisadores) vinculados a universidades nacionais e internacionais.
Abaixo listamos algumas das ações desenvolvidas no ano de 2016:
 A atribuição do ISSN para a revista INNOVER, a ser disponibilizado para
indexação;
 A página inicial do portal com acesso as revistas ACTA TECNOLOGICA e
INNOVER a ser disponibilizada para consulta e submissões;
 Desenvolvimento do portal de periódicos do IFMA, juntamente com a Assessoria de
Comunicação do IFMA, com layout apropriado às funcionalidades das revistas para
a comunidade científica;
 O acesso ao portal de periódicos do IFMA está definido a ser acessado através do
link http://portal.ifma.edu.br/periodicos/ já disponível na página inicial do portal do
IFMA, na seção "conheça o IFMA".
• Eventos Científicos: SEMIC / SEPPIE
O SEMIC teve como objetivo a apresentação dos resultados dos trabalhos de pesquisas
desenvolvidas pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC e
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação –
PIBITI na vigência 2014/2015. Além de apresentar os resultados das pesquisas, o SEMIC tem o
objetivo de despertar nos alunos o interesse pela ciência.
O SEMIC do IFMA teve uma nova forma de seleção dos participantes. Os campi que
tiveram projetos aprovados nos editais PIBIC e PIBITI 2014/2015 promoveram seletivas para a
escolha dos três melhores trabalhos de cada grande área do conhecimento. Ao todo, foram
apresentados 129 trabalhos na modalidade Banner e 39 trabalhos na modalidade ‘Apresentação
Oral’ no IFMA-Campus São Luís – Maracanã, no período de 05 a 08 de abril de 2016.
A PRPGI no intuito de garantir a participação dos alunos selecionados pelos Campi
ofereceu uma Ajuda de Custo no valor de R$ 100,00/dia durante os 04 (quatro) dias do evento. Esse
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recurso foi disponibilizado para custear os gastos dos discentes com alojamento/hospedagem,
transporte e alimentação. Ao todo, foi disponibilizado para essa ação R$ 52.400,00 (cinquenta e
dois mil e quatrocentos reais) para 131 alunos de 16 Campi, conforme Tabela 6.
Tabela 6 - Custo para alunos participarem do SEMIC/SEPPIE em 2016
Quant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOTAL

Campus
Açailândia
Alcântara
Bacabal
Barra do Corda
Barreirinhas
Buriticupu
Caxias
Codó
Coelho Neto
Imperatriz
Pinheiro
Santa Inês
São João dos Patos
São Raimundo das
Mangabeiras
Timon
Zé Doca

Quantidade
de alunos
Diárias
14
4
2
4
6
4
4
4
11
4
9
4
15
4
8
4
4
4
11
4
3
4
4
4
4
4
13
10
13
131

4
4
4
64

Valor total por
Valor das diárias campus
R$ 100,00
R$ 5.600,00
R$ 100,00
R$ 800,00
R$ 100,00
R$ 2.400,00
R$ 100,00
R$ 1.600,00
R$ 100,00
R$ 4.400,00
R$ 100,00
R$ 3.600,00
R$ 100,00
R$ 6.000,00
R$ 100,00
R$ 3.200,00
R$ 100,00
R$ 1.600,00
R$ 100,00
R$ 4.400,00
R$ 100,00
R$ 1.200,00
R$ 100,00
R$ 1.600,00
R$ 100,00
R$ 1.600,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00
R$ 100,00

R$ 5.200,00
R$ 4.000,00
R$ 5.200,00
R$ 52.400,00

1.5.1.4 Programas de Apoio à Extensão
• Mobilidade Internacional de Docentes
No ano de 2016 a Assessoria de Relações Internacionais – ARINT contabilizou em sua
base de dados 05 docentes com afastamento autorizado para o exterior, a fim de participarem de
cursos de inovação e pós-graduação. No que concerne ao intercâmbio acadêmico, temos 15
afastamentos para o exterior autorizados, sendo 10 para apresentação de artigos científicos e 05 para
participação em eventos científicos. Como resultado do Edital PRPGI Nº 092/2015 de 06 de
novembro de 2015, 09 projetos internacionais de pesquisa conjunta foram implantados, gerando
mobilidade docente internacional às IES parceiras, conforme mostra a Quadro 3.
Quadro 3 - Mobilidade Internacional de Docentes em 2016
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
5
APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
10
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
MOBILIDADE
INTERNACIONAL DE
5
DOCENTES (2016)
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
7
PROJETOS INTERNACIONAIS DE PESQUISA
CONJUNTA
9
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• Programa Ciência sem Fronteiras (CsF)
Com o objetivo de promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência
e tecnologia, bem como da inovação e da competitividade brasileira, por meio do intercâmbio e
mobilidade internacionais, o Governo Federal instituiu o Programa Ciência sem Fronteiras – CsF
mediante o Decreto Presidencial nº 7.642, de 13 de dezembro de 2011, com a concessão de bolsas
nas mais diversas modalidades de graduação, pós-graduação e pesquisa, com a intermediação das
agências de fomento CAPES e CNPq. No ano de 2106, 18 alunos ainda foram beneficiados com as
bolsas da CAPES/CNPq pelo Programa CsF, para início de suas atividades no exterior a partir do 2º
semestre de 2015, conforme mostra a Tabela 7:
Tabela 7 - Beneficiados com Bolsas CAPES / CNPq pelo Programa CsF
PAÍS
CHAMADA
ESTADOS
Chamada CsF 180/2014 – EstadosUnidos/FULBRIGHT
UNIDOS
Chamada CsF 188/2014 – Canadá/CBIE
CANADÁ
Chamada CsF 204/2014 – Canadá/CIC
ITÁLIA
Chamada CsF 183/2014 – Itália/UNIBO
CORÉIA DO Chamada CsF 190/2014 – Coréia do Sul/KFPP
SUL
ESPANHA
Chamada CsF 191/2014 – Espanha/UNIVERSIDAD.ES
REINO
Chamada CsF 195/2014 – ReinoUnido/UNIVERSITIES.UK
UNIDO
IRLANDA
Chamada CsF 199/2014 – Irlanda/HEA
TOTAL

ALUNOS
2
2
1
2
1
5
2
3
18

• Acordos de Cooperação
No ano de 2016 vários Acordos de Cooperação Internacional foram assinados entre o
IFMA e as IES do exterior, somando-se aos Acordos já existentes e em vigência. Dentre estes,
temos os Acordos assinados em decorrência do Edital PRPGI Nº 092 de 06 de novembro de 2015
referentes ao Programa Especial de Internacionalização da Pesquisa do IFMA – Concessão de
Auxílio financeiro a Projetos/Pesquisa Conjunta, a saber: Université Laval (Canadá) e Efrei – École
d’ingénieur généraliste en informatique et Technologies du numérique (França). Cumpre ressaltar o
Acordo de Cooperação com a Universidad de San Luis – UNSL (Argentina) que se encontra
plenamente ativo, através da realização de programa de intercâmbio de estudantes em parceria com
o Campus Carolina.
Ainda em tramitação, já em fase de finalização, temos os Acordos referentes ao Edital
PRPGI Nº 092 de 06 de novembro de 2015, com a Dalhousie University (Canadá) e a Boston
University (EUA). Além disso, temos os Acordos que estão em análise nas seguintes IES do
exterior: Western Michigan University/EUA (Projeto EASE/Haenicke Institute for Global
Education), University of Birmingham/Reino Unido (Projeto em parceria com o Centre for Railway
Research and Education – BCRRE), Hochschule Rhein-Waal/Alemanha (Acordo de Cooperação
Geral) e Leibniz Universität Hannover/Alemanha (Copacabana Project-Associate Partner),
conforme mostra a Tabela 8.
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Tabela 8 - Acordos / Convênios Internacionais em Tramitação

ACORDOS/CONVÊNIOS
INTERNACIONAIS
EM TRAMITAÇÃO

TOTAL

CANADÁ
Dalhousie University
ESTADOS UNIDOS
Boston University
Western Michigan University
REINO UNIDO
University of Birmingham
ALEMANHA
Hochschule Rhein-Waal
Leibniz Universität Hannover
6

Cumpre ressaltar, ainda, os Acordos/Convênios Internacionais celebrados com a
interveniência do CONIF, gerando Chamadas Públicas voltadas para a mobilidade de estudantes e
docentes, fomentando a qualificação e/ou capacitação de alunos e servidores da Rede de EPTT, bem
como as Chamadas Públicas SETEC/MEC e a capacitação em Relações Internacionais, promovida
pelo Escritório de Relações Internacionais da Universidade do Porto – U. Porto:
1.
Chamada Pública CONIF/ AI Nº 012/2016, de 20 de maio de 2016 Programa de
Bolsas de Estudo Canadá/Brasil para Estudantes da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica (01 aluna do Campus Santa Inês selecionada)
Tabela 9 - Acordos / Convênios Internacionais CONIF em 2016
PORTUGAL
CONSELHO COORDENADOR DOS INSTITUTOS SUPERIORES
POLITÉCNICOS
URUGUAI
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL/UNIVERSIDAD
DEL TRABAJO DEL URUGUAY
ACORDOS/CONVÊNIOS
CANADÁ
INTERNACIONAIS
CONIF
COLLEGES AND INSTITUTES CANADA - CICan
EM 2016
01
ESTADOS UNIDOS
AMERICAN FIELD SERVICE – AFS/INTERCULTURA BRASIL
EUROPA
REDE EUROPÉIA DE UNIVERSIDADES DE CIÊNCIAS
APLICADAS
TOTAL
01
1.
Chamada Pública SETEC/MEC nº 01/2015, de 22 de setembro de 2105 para
mobilidade em 2106, em articulação com o CONIF
Programa SETEC-CAPES/NOVA de Capacitação para Professores da Rede Federal de
Educação profissional, Científica e Tecnológica
(01 docentes de Língua Inglesa do Campus Timon selecionada)
2.
Convite emitido pelo British Council Brasil para participação
de docentes e servidores da área de Relações Internacionais na capacitação em EMI
(English as a Medium of Instruction) – O Inglês como um Meio de Instrução na área de Educação
(01 servidora da ARINT capacitada para atuar como agente multiplicador na instituição)
3.
U. Porto Interweeek
(Chefe da ARINT capacitada)
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Tabela 10 - Capacitação institucional Internacional em 2016

CAPACITAÇÃO
INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL 2016

TOTAL

U. PORTO INTERWEEK
CAPACITAÇÃO EM RELAÇÕES INTERNACIONAIS
01
CHAMADA SETEC/CONIF/CANADÁ
ESTÁGIO INTERNACIONAL
BRITISH COUNCIL/CONIF
TREINAMENTO PARA PROFESSORES DE LÍNGUA
INGLESA
CAPES/COMISSÃO FULBRIGHT/PDPI
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA NOS EUA
CAPES/INSTITUTE OF EDUCATION / UNIVERSITY OF
LONDON
ENSINO DE INGLÊS COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA
CAPES/NOVA (EUA) /CONIF
01
CHAMADA/CONIF/FINLÂNDIA
PROGRAMA PROFESSORES PARA O FUTURO
EMI/BRITISH COUNCIL BRASIL
ENGLISH AS A MEDIUM OF INSTRUCTION: O INGLÊS
COMO UM MEIO DE INSTRUÇÃO NA ÁREA DA
EDUCAÇÃO
01
03

Tabela 11 - Mobilidade internacional de Docentes
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
5
APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
10
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS
MOBILIDADE
INTERNACIONAL
5
DE DOCENTES
CURSOS DE CURTA DURAÇÃO
7
PROJETOS INTERNACIONAIS DE PESQUISA
CONJUNTA
9

TOTAL

36

Desde 2016 temos uma pesquisadora provinda da França, Maude Neiro Vasquez,
através da Chamada Pública para Adesão ao Programa de Pesquisadores Franceses – CONIF/AI Nº
01/2015, com início das atividades em 2016, em parceria com a Embaixada da França, tendo por
objetivo fomentar a integração, o fortalecimento e a consolidação do processo de
internacionalização das instituições federais de educação profissional, científica e tecnológica.
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Tabela 12 - Mobilidade Incoming

MOBILIDADE INCOMING

TOTAL

INTERCAMBISTAS
CHAMADA PESQUISADORES FRANCESES
CONIF/EMBAIXADA DA FRANÇA
1
(2016 A 2107)
1

• Programa Abrace o Mundo
O Programa de Mobilidade do Campus São Luís-Monte Castelo Abrace o Mundo, em
sua segunda edição, através do Edital Nº 11/2106 de 10 de junho de 2106, com o suporte e
acompanhamento da ARINT, selecionou 20 alunos do Ensino Médio Técnico para mobilidade para
a Cidade do Cabo (África do Sul). O Programa visa promover ações educacionais de aprendizado
linguístico e trocas culturais dos países envolvidos, complementando assim a formação de seus
estudantes, a fim de que se tornem cidadãos preparados para o mundo globalizado, trazendo as
experiências adquiridas no intercâmbio para o Campus, após o seu retorno, para que a comunidade
acadêmica seja beneficiada através de projetos de ação de estudos.
• Programa de Bolsas de Estudos Brasil/Canadá
Em 2016, dentre 20 candidatos inscritos de todo o território nacional, tivemos 1 aluna
do Campus Santa Inês/Curso Tecnólogo em Construção de Edifícios, selecionada pela Chamada
Pública CONIF/ AI Nº 012/2016, de 20 de maio de 2016 Programa de Bolsas de Estudo
Canadá/Brasil para Estudantes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
Maria Rita dos Santos Jansen Neta.
Tabela 13 - Mobilidade Outcoming

MOBILIDADE OUTCOMING

INTERCAMBISTAS CsF
18
PROGRAMA DE MOBILIDADE INTERNACIONAL –
ABRACE O MUNDO – ÁFRICA DO SUL
20
CHAMADA CONIF - CICAN
1

Em 2016 foram ofertados pelo IFMA, com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa
do Maranhão – FAPEMA, cursos de Inglês e Espanhol, para alunos de Ensino Médio Técnico,
conforme Tabela 14 abaixo:
Tabela 14 - Cursos Preparatórios para teste de proficiência
VAGAS
CURSOS PREPARATÓRIOS PARA TESTES DE PROFICIÊNCIA EM
INGLÊS E ESPANHOL, COM RECURSOS ORIUNDOS DE PARCERIA
ENTRE O IFMA E FAPEMA

4

Quanto à aplicação do TOEFL-ITP, temos as seguintes informações constantes no
Relatório Mapa de Ofertas/Inscrições do Centro Aplicador – Consolidado, disponível no site
isfgestao.mec.gov.br.
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Tabela 15 - TOEFL ITP – Somatório de Vagas e Inscrições
2016.1
Quantidade de Ofertas
TOEFL ITP – SOMATÓRIO DE
VAGAS E INSCRIÇÕES

2016.2
Quantidade de Ofertas

13

3

Somatório de vagas

Somatório de vagas

275

170

Somatório de inscritos

Somatório de inscritos

185

130

1.5.2 Principais Programas do Governo Federal com Atuação Institucional
• SISU (Sistema de Seleção Unificada – MEC)
O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual
instituições públicas de Ensino Superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame
Nacional do Ensino Médio. O IFMA por meio da Resolução nº 80/2011 estabeleceu o SISU como
única forma de acesso aos cursos da Educação Superior, firmado a cada ano com o MEC em Termo
de Adesão.
A oferta de Educação Superior no IFMA contempla licenciaturas, bacharelados e
tecnólogos. Em 2016, o IFMA ofertou: 1.080 vagas em 27 cursos de licenciaturas distribuídos em
15 campi; 480 vagas em 12 cursos de bacharelados distribuídos em 7 campi; e 320 vagas em 8
cursos tecnológicos em 8 campi.
• PIBID/CAPES (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)
É o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência promovido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em articulação com as
Instituições do Ensino Superior que tem por finalidade fomentar a iniciação à docência,
contribuindo para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria
da qualidade da educação básica pública brasileira.
O Projeto Institucional do PIBID/IFMA está implementado nos campi Bacabal,
Buriticupu, Caxias, Codó, Imperatriz, São Luís/Maracanã, São Luís/Monte Castelo e Zé Doca nas
Licenciaturas em Matemática, Química, Física, Biologia e Ciências Agrárias. Desta forma, vem
contribuindo para melhoria da educação maranhense atuando em mais de 50 escolas da Educação
Básica, da região urbana e rural. Atualmente o PIBID/IFMA possui um total de 306 (trezentos e
seis) bolsas, distribuídas entre estudantes - 241 (duzentos e quarenta e uma) bolsas de iniciação à
docência; coordenação de gestão - 3 (três); coordenadores de subprojetos – 13 (treze) e supervisores
nas escolas da educação básica conveniadas – 49 (quarenta e nove). As bolsas de iniciação à
docência estão divididas da seguinte forma: Campus Buriticupu, Biologia 10 bolsas; Campus Codó
(Ciências Agrárias, 36; Matemática, 35, Química, 36) bolsas; Campus Maracanã, Ciências Agrárias
17; Campus Imperatriz, Física 9; Campus Monte Castelo (Física, 37; Matemática, 19; Química, 5);
Campus Santa Inês, Física 10; Química / Campus Bacabal 7; Química / Campus Caxias 10;
Química / Campus Zé Doca 10.
•
PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica)
O PARFOR é o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica
promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em
articulação com as Instituições do Ensino Superior que tem por finalidade induzir e fomentar a
oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em exercício na rede pública
de educação básica, para que estes profissionais possam obter a formação exigida pela Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e contribuam para a melhoria da qualidade da
educação básica no País. No IFMA está implementado nos seguintes campi Açailândia, Bacabal,
Buriticupu, Caxias, Codó, Imperatriz, Santa Inês, São João dos Patos, São Luís - Centro Histórico,
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São Luís – Monte Castelo, São Raimundo das Mangabeiras e Zé Doca, onde são ofertados cursos
regulares de Primeira Licenciatura na forma presencial de: Artes Visuais, Ciências Biológicas,
Física, Química e Matemática.
No ano de 2016 o PARFOR/IFMA contava com 343 (trezentos e quarenta e três)
estudantes cursando e 178 (cento e setenta e oito) concluíram, totalizando a oferta institucional de
521 (quinhentos e vinte e uma) vagas. Dessa forma no ano de 2016 o PARFOR/IFMA promoveu a
formação com qualidade técnica e socialmente referenciada desses Professores no Estado do
Maranhão.
• PET (Programa de Educação Tutorial)
É um Programa de longo prazo que visa realizar, dentro das Instituições de Ensino
Superior o modelo de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Assim, além de incentivo
da melhoria da graduação este Programa pretende estimular a criação de um modelo pedagógico
para as IES de acordo com os princípios estabelecidos na Constituição Brasileira e Lei de Diretrizes
e Bases da Educação (LDB). O PET tem por finalidade promover a formação ampla e de qualidade
acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou indiretamente com o Programa,
estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social do todos os
participantes e a melhoria dos cursos de graduação. O IFMA possui um grupo PET que é
desenvolvido pelo curso de Licenciatura em Física do Campus São Luís/Monte Castelo. O grupo
PET/IFMA possui 1 (uma) bolsa de Tutor e 12 (doze) de acadêmicos.
• EAD
A Diretoria de Educação a Distância (DEaD) é o núcleo gestor responsável pela política
de Educação a Distância no IFMA e atua como centro de apoio à operacionalização dos projetos
e/ou programas, que em colaboração com os Campi, planeja e acompanha cursos na modalidade
EaD; no desenvolvimento de componentes curriculares em cursos presenciais, conforme legislação
vigente; e, na formação dos servidores docente e técnico-administrativos do IFMA.
A oferta de cursos e programas pela Diretoria de Educação a Distância do IFMA
contempla dois grandes projetos financiados pelo Ministério da Educação: a Universidade Aberta
do Brasil (UAB) e Rede e-Tec Brasil, com recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
• UAB
O Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) oferta cursos de nível superior e
prioriza a formação de professores para a Educação Básica, pela articulação entre instituições
públicas de ensino superior, estados e municípios. O Sistema UAB realiza ampla articulação entre
instituições públicas de ensino superior, estados e municípios brasileiros, para promover o acesso ao
ensino superior.
Na perspectiva de expandir, interiorizar e internacionalizar a oferta de cursos superiores por meio
do programa UAB, o Ifma foi contemplado no resultado do Edital nº 75/2014 com novas ofertas
para início no exercício de 2017, conforme especificado na Tabela 16 a seguir:
Tabela 16 - Oferta UAB Edital 75/2014
CURSO
Licenciatura em Química
Licenciatura em Matemática
Especialização em Gestão Pública
Especialização em Informática na Educação
Especialização em Geoprocessamento
Total

VAGAS
150
150
350
350
50
1050

A organização pedagógica dos cursos envolve o uso de ambiente virtual de ensino e
aprendizagem e combina material impresso, áudios, vídeos, multimídia, internet, web conferências
e fóruns, com atividades propostas pelos professores das unidades curriculares. Em síntese, as ações
do exercício 2016 englobaram o planejamento para novas ofertas de cursos do Edital 75/2014 e a
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finalização das turmas das chamadas de 2009 - 2010, com matrículas vigentes, conforme mostra a
Tabela 17.
Tabela 17 - Matrículas ativas UAB em 2016
CURSOS
UAB
(10 Polos)
TOTAL

ALUNOS MATRICULADOS NO
EXERCÍCIO
0
24
24

Licenciatura em Química
Licenciatura em Informática

Fonte: MEC/Sisuab.

• E-TEC
A Rede e-Tec Brasil é um programa com foco na oferta de cursos de formação inicial e
continuada; qualificação profissional de nível médio; além de educação profissional tecnológica de
graduação e pós-graduação; produção de material didático para educação profissional a distância e
pesquisas relacionadas com educação a distância.
A oferta dos cursos na Rede e-Tec Brasil está alinhada às políticas públicas de educação
profissional do Ministério da Educação de modo a proporcionar a qualificação e inclusão dos jovens
brasileiros no mundo do trabalho, fortalecendo as possibilidades de permanência e continuidade nos
estudos.
No âmbito da Rede e-Tec, congrega a oferta dos cursos do Profuncionário que consiste
em uma política de formação em serviço aos profissionais não docentes que atuam nas escolas de
educação básica de nosso país.
O programa Idiomas Sem Fronteiras, também no âmbito da rede e-Tec, possibilita a
capacitação dos estudantes, bem como dos profissionais que atuam nas instituições de educação
profissional, no que diz respeito ao aprendizado de uma língua estrangeira. Ao oferecer o estudo de
línguas – Inglês e Espanhol, na modalidade à distância, o programa busca atender, de forma
qualificada, uma demanda significativa da educação profissional, seja entre estudantes ou
servidores. O ensino de idiomas é uma forma de inclusão e letramento global da linguagem. A
Tabela 18 apresenta o resultado das matrículas ativas da Rede e-Tec no exercício de 2016.
Tabela 18 - Matrículas Ativas em 2016 (Rede e-Tec)
CURSOS

REDE
E-TEC

Curso Técnico em
Serviços Públicos – Ciclo
2014-2016
Curso Técnico em
Manutenção e Suporte
em Informática – Ciclo
2014-2016
Curso Técnico em
Segurança do Trabalho –
Ciclo 2014-2016
Curso Técnico em
Segurança do Trabalho –
Ciclo 2015-2017
Curso Técnico em
Infraestrutura Escolar
(PROFUNCIONÁRIO) –
Ciclo 2014-2016

QTE DE ALUNOS
MATRICULADOS

1062

267

357

359
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Curso Técnico em
Infraestrutura Escolar
(PROFUNCIONÁRIO) –
Ciclo 2015-2017
Curso Técnico em
Secretaria Escolar
(PROFUNCIONÁRIO) Ciclo 2014-2016
Curso Técnico em
Secretaria Escolar
(PROFUNCIONÁRIO) Ciclo 2015-2017
Curso Técnico em
Alimentação Escolar
(PROFUNCIONÁRIO) –
2014-2016
Curso Técnico em
Alimentação Escolar
(PROFUNCIONÁRIO) –
2015-2017
Curso Técnico em
Multimeios Didáticos
(PROFUNCIONÁRIO) Ciclo 2015-2017
Curso Técnico em
Multimeios Didáticos
(PROFUNCIONÁRIO) Ciclo 2014 - 2016
Curso Técnico em
Agropecuária –
Subsequente – Ciclo
2015-2017
Curso Técnico em
Agropecuária PROEJA –
Ciclo 2015-2017
Curso Secretariado
(subsequente) - Ciclo
2015-2017
Curso Informática para
Internet (subsequente) Ciclo 2015-2017
Curso Espanhol (FIC) (eTec Idiomas) - 2016
Curso Inglês (FIC) (eTec Idiomas) - 2016
TOTAL

84

235

198

166

100

28

95

252

249

300

349
112
497
4752

Fonte: MEC/SisTec.
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• PRONATEC
Instituído no dia 26 de outubro pela Lei nº 12.513/2011, o Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) visa a ampliar a oferta de Educação
Profissional e Tecnológica (EPT) à população brasileira por intermédio de uma série de
subprogramas, projetos e ações de assistência técnica e financeira. Dentre os subprogramas,
projetos e ações que integram o PRONATEC, merece destaque a Bolsa-Formação, que desde sua
instauração tem buscado atender as camadas mais populares historicamente excluídas das políticas
públicas e notadamente da política de qualificação profissional.
No âmbito da Bolsa-Formação, podem ser ofertados cursos de educação profissional
técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, nas
formas presencial ou a distância, abrangendo as modalidades Bolsa-Formação Estudante e BolsaFormação Trabalhador. O Ministério da Educação (MEC) é o órgão responsável por essa política e,
na sua execução, conta com uma rede parceira da qual fazem parte os Institutos Federais, dentre os
quais está incluído o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).
No ano de 2016, o IFMA participou de duas das pactuações de vagas organizadas pela
SETEC/MEC e destinadas ao PRONATEC/Bolsa-Formação. Uma delas foi a pactuação geral,
realizada no mês de outubro, na qual todos os parceiros ofertantes puderam realizar propostas de
ofertas de cursos. A outra foi a pactuação restrita, realizada em novembro, da qual apenas alguns
parceiros ofertantes puderam participar. As pactuações restritas visam atender demandas de
políticas públicas federais. A seguir são resumidos os resultados alcançados pelo IFMA em cada
uma dessas pactuações.
Na Pactuação Geral de 2016, foi homologado para o IFMA o total de 1058 vagas,
distribuídas em 30 turmas/cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC). Desse total, 752 vagas
foram ofertadas, distribuídas em 18 turmas, alcançando o total de 699 matrículas confirmadas. Os
campi do IFMA que ofertaram turmas/vagas foram: São Luís - Maracanã e Viana. O primeiro
ofertou 732 vagas, distribuídas em 17 cursos, alcançando o total de 679 matrículas confirmadas. O
segundo ofertou 20 vagas, pertencentes a um único curso, alcançando 20 matrículas confirmadas. O
Campus São Luís - Centro Histórico deixou de ofertar as 306 vagas homologadas em seu favor, em
virtude de não ter criado as turmas no Sistema Nacional da Educação Profissional e Tecnológica
(SISTEC), dentro do prazo estipulado pela SETEC/MEC, que não concedeu prorrogação, mesmo
diante de requerimento da unidade gestora proponente. As Tabelas 19, 20 e 21 apresentamos
cursos/turmas, modalidades, cargas-horárias, número de vagas, matrículas confirmadas e orçamento
dos cursos, separadas por unidade gestora proponente (Campus).
O orçamento destinado pelo MEC para custear as turmas/vagas homologadas nessa
pactuação foi de R$ 2.673.600,00 (dois milhões seiscentos e setenta e três mil e seiscentos reais.).
Desse total, o IFMA devolveu ao MEC o valor de R$ 782.400,00 (setecentos e oitenta e dois mil e
quatrocentos reais). Esse valor é referente às vagas para os quais o Campus São Luís - Centro
Histórico não ofertou as turmas. Portanto, o orçamento referente aos cursos da pactuação geral
ofertados pelo IFMA corresponde a R$ 1.891.200,00 (um milhão oitocentos e noventa e um mil e
duzentos reais). Desse total, o campus São Luís/Maracanã detém R$ 1.851.200,00 (um milhão
oitocentos e cinquenta e um mil e duzentos reais), enquanto que o campus Viana detém 40.000,00
(quarenta mil reais). Ambos os campi receberam 100% de seus respectivos orçamentos e
empenharam/executaram em 2016. A Tabela 22 detalha o orçamento previsto e recebido da
pactuação geral no âmbito do IFMA de acordo com as naturezas de despesa. A Tabela 23 detalha o
orçamento devolvido pelo campus São Luís – Centro Histórico.
Na Pactuação Restrita de 2016, foi homologado para o IFMA o total de 570 vagas,
distribuídas em 11 turmas de cursos técnicos. O campus Centro-Histórico foi o único do IFMA a ser
contemplado nessa pactuação, tendo alcançado o total de 435 matrículas confirmadas. A Tabela 24
apresenta os cursos/turmas, modalidades, cargas-horárias, número de vagas, matrículas confirmadas
e orçamento de cada curso. O orçamento total previsto pelo MEC para custear as vagas
homologadas nessa pactuação foi de R$ 2.659.500,00 (dois milhões seiscentos e cinquenta e nove
mil e quinhentos reais). Desse total, o IFMA recebeu em 2016 o valor de R$ 531.900,00
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(quinhentos e trinta e um mil e novecentos reais), restando para receber em 2017 o valor de R$
2.127.600,00 (dois milhões cento e vinte e sete mil e seiscentos reais). A Tabela 25 detalha o
orçamento da pactuação restrita no âmbito do IFMA de acordo com as naturezas de despesa. O
orçamento de cada turma é calculado usando a seguinte fórmula: Carga Horária do Curso x
Número de Vagas x Valor da Hora-Aluno. Para os cursos ofertados na modalidade presencial o
valor da Hora-Aluno é de R$ 10,00 (dez reais), enquanto que na modalidade a distância esse valor é
de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos). Esses valores são definidos pelo MEC. Mais
informações sobre o PRONATEC podem ser obtidas no site: http://pronatec.mec.gov.br.
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Tabela 19 - Descrição das turmas/vagas homologadas na pactuação geral de 2016 para o Campus São Luís - Centro Histórico
UNIDADE GESTORA
PROPONENTE

NOME DO CURSO FIC (POR
TURMA)
AGENTE DE COMBATE ÀS
ENDEMIAS
AGENTE DE RECEPÇÃO E
RESERVAS EM MEIOS DE
HOSPEDAGEM
ASSISTENTE DE OPERAÇÃO
DE LOGÍSTICA PORTUÁRIA
ENCANADOR INSTALADOR
PREDIAL
GARÇOM

CAMPUS SÃO LUÍS CENTRO HISTÓRICO

INSTALADOR E REPARADOR
DE LINHAS E SISTEMAS DE
TELEFONIA
MANTENEDOR MECÂNICO DE
LOCOMOTIVAS
MECÂNICO DE
MOTOCICLETAS
MECÂNICO DE
REFRIGERAÇÃO E
CLIMATIZAÇÃO RESIDENCIAL
MECÂNICO DE TRANSPORTE
METROFERROVIÁRIO

MATRÍCULAS
ORÇAMENTO
CONFIRMADAS

MODALIDADE

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO DE
VAGAS

ENSINO
PRESENCIAL

240

33

0

R$ 79.200,00

ENSINO
PRESENCIAL

160

20

0

R$ 32.000,00

160

20

0

R$ 32.000,00

200

20

0

R$ 40.000,00

200

20

0

R$ 40.000,00

200

20

0

R$ 40.000,00

400

20

0

R$ 80.000,00

280

20

0

R$ 56.000,00

160

20

0

R$ 32.000,00

400

60

0

R$ 240.000,00

160

20

0

R$ 32.000,00

240

33

0

R$ 79.200,00

2.800

306

0

R$ 782.400,00

ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL

ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
RECEPCIONISTA DE EVENTOS
PRESENCIAL
RECEPCIONISTA EM
ENSINO
SERVIÇOS DE SAÚDE
PRESENCIAL
TOTAL DO CAMPUS SÃO LUÍS - CENTRO HISTÓRICO
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Tabela 20 - Descrição das turmas/vagas homologadas na pactuação geral de 2016 para o Campus São Luís - Maracanã
UNIDADE GESTORA
PROPONENTE

NOME DO CURSO FIC (POR TURMA)
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
AGENTE DE SEGREGAÇÃO E COLETA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
AGRICULTOR FAMILIAR
AGRICULTOR FAMILIAR
AUXILIAR DE MAQUINISTA
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ

BENEFICIADOR DE PRODUTOS
EXTRATIVISTAS
CAMAREIRA EM MEIOS DE
HOSPEDAGEM
CONDUTOR DE TURISMO EM
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
AMBIENTAL LOCAL
COZINHA ARTESANAL
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO
FERROVIÁRIA
GARÇOM
HIGIENISTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
MANTENEDOR FERROVIÁRIO DE VIA
PERMANENTE
MECÂNICO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS

MODALIDADE
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO A
DISTÂNCIA
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO DE
VAGAS

MATRÍCULAS
CONFIRMADAS

ORÇAMENTO

400

33

33

R$ 132.000,00

160

30

0

R$ 48.000,00

200

20

20

R$ 18.000,00

200

180

180

R$ 360.000,00

340

50

50

R$ 170.000,00

300

76

75

R$ 228.000,00

160

30

30

R$ 48.000,00

200

20

20

R$ 40.000,00

200

30

30

R$ 60.000,00

160

30

30

R$ 48.000,00

400

20

20

R$ 80.000,00

200

40

19

R$ 80.000,00

240

33

32

R$ 79.200,00

400

40

40

R$ 160.000,00

300

40

40

R$ 120.000,00
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OPERADOR DE BENEFICIAMENTO DE
PESCADO
OPERADOR DE PROCESSAMENTO DE
PESCADO
TOTAL DO CAMPUS SÃO LUÍS/MARACANÃ

ENSINO
PRESENCIAL
ENSINO
PRESENCIAL

200

30

30

R$ 60.000,00

400

30

30

R$ 120.000,00

4.460

732

679

R$ 1.851.200,00

Tabela 21- Descrição das Turmas/Vagas Homologadas na Pactuação Geral de 2016 para o Campus Viana
UNIDADE GESTORA
PROPONENTE

NOME DO CURSO FIC
(POR TURMA)

MODALIDADE

CARGA
HORÁRIA

NÚMERO DE
VAGAS

MATRÍCULAS
CONFIRMADAS

ORÇAMENTO

CAMPUS VIANA

AGRICULTOR FAMILIAR

ENSINO
PRESENCIAL

200

20

20

R$ 40.000,00

200

20

20

R$ 40.000,00

TOTAL DO CAMPUS VIANA
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Tabela 22 - Descrição do orçamento da pactuação geral de 2016 previsto e recebido pelo IFMA por
naturezas de despesa
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
NATUREZA DE
DESCRIÇÃO
PREVISTO
RECEBIDO EM 2016
DESPESA
(100%)
(100%)
Auxílio Financeiro a
339018
R$ 741.290,00
R$ 741.290,00
Estudantes
339030
Material de Consumo
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Outros Serviços de
339036
R$ 662.560,00
R$ 662.560,00
Terceiros – PF
Outros Serviços de
339039
R$ 456.050,00
R$ 456.050,00
Terceiros – PJ
Outros Auxílios
339048
R$ 521.188,00
R$ 521.188,00
Financeiros A PF
Obrigações Trib. e
339147
R$ 132.512,00
R$ 132.512,00
Contributivas
2.673.600,00
TOTAL
2.673.600,00
Tabela 23- Descrição do Orçamento da pactuação geral de 2016 devolvido por naturezas de despesa
(Campus São Luis – Centro Histórico)
NATUREZA DE DESPESA
339018
339030
339036
339039
339048
339147

DESCRIÇÃO

Auxílio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros – PF
Outros Serviços de Terceiros – PJ
Outros Auxílios Financeiros A PF
Obrigações Trib. e Contributivas
TOTAL

ORÇAMENTO DEVOLVIDO
R$ 215.160,00
R$ 60.000,00
R$ 307.760,00
R$ 41.736,00
R$ 96.192,00
R$ 61.552,00
782.400,00

55

Tabela 24 - Descrição das Turmas/Vagas Homologadas na Pactuação Restrita de 2016 para o Campus São Luís – Centro Histórico
UNIDADE
MATRÍCULAS
NOME DO CURSO
CARGA
NÚMERO
GESTORA
MODALIDADE
CONFIRMADAS
TÉCNICO (POR TURMA)
HORÁRIA DE VAGAS
PROPONENTE

CAMPUS SÃO
LUÍS/CENTRO
HISTÓRICO

Técnico em eventos

A DISTÂNCIA

Técnico em informática para
internet

A DISTÂNCIA

Técnico em logística

A DISTÂNCIA

Técnico em manutenção
automotiva

A DISTÂNCIA

Técnico em meio ambiente
Técnico em meteorologia

ORÇAMENTO

800

80

80

R$ 288.000,00

1.000

40

40

R$ 180.000,00

800

50

50

R$ 180.000,00

1.200

50

29

R$ 270.000,00

A DISTÂNCIA

1.200

40

30

R$ 216.000,00

A DISTÂNCIA

1.000

50

09

R$ 225.000,00

1.200

40

26

R$ 216.000,00

1.000

50

50

R$ 225.000,00

1.000

65

56

R$ 292.500,00

1.200

80

40

R$ 432.000,00

1.200

25

25

R$ 135.000,00

11.600

570

435

Técnico em multimeios
A DISTÂNCIA
didáticos
Técnico em programação de
A DISTÂNCIA
jogos digitais
Técnico em redes de
A DISTÂNCIA
computadores
Técnico em refrigeração e
A DISTÂNCIA
climatização
Técnico em segurança do
A DISTÂNCIA
trabalho
TOTAL DO CAMPUS SÃO LUÍS/CENTRO HISTÓRICO

R$2.659.500,00
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Tabela 25 - Descrição do orçamento da pactuação restrita de 2016 com base nas naturezas de despesa
ORÇAMENTO
ORÇAMENTO
NATUREZA
RECEBIDO EM
DESCRIÇÃO
PREVISTO
DE DESPESA
2016.2
100%
20%
339030
Material de Consumo
R$ 376.000,00
R$ 0,00

ORÇAMENTO A RECEBER
EM 2017.1
80%
R$ 376.000,00

339036

Outros Serviços de Terceiros - PF

R$ 1.153.610,00

R$ 310.000,00

R$ 843.610,00

339039
339048

Outros Serviços de Terceiros - PJ
Outros Auxílios Financeiros a PF

R$ 327.285,00
R$ 571.883,00

R$ 0,00
R$ 159.900,00

R$ 327.285,00
R$ 411.983,00

339147

Obrigações Tributárias e Contributivas

R$ 230.722,00

R$ 62.000,00

R$ 168.722,00

R$ 2.659.500,00

R$ 531.900,00

R$ 2.127.600,00

TOTAL
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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/conselhosuperior/conselho-superior-documentos/), foi aprovada a nova estrutura organizacional da Reitoria,
cujo organograma pode ser visto na Figura 2.
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Figura 2 – 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:
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,
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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 Pós-Graduação, 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 técnico-administrativa 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 PróReitores, 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 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
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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, pósgraduação, 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 Pró-Reitoria 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 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.
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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.
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 ProcuradoriaGeral 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.
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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;
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/orgaoscolegiados/conselho-superior/conselho-superior-documentos/), foi aprovada a nova estrutura
organizacional do IFMA-Campus São Luís / Monte Castelo, cujo organograma pode ser visto na
Figura 3.
Figura 3 – 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/orgaoscolegiados/conselho-superior/conselho-superior-documentos/), foi aprovado a nova estrutura
organizacional do IFMA-Campus Codó, cujo organograma pode ser visto na Figura 4.
Figura 4 – 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/orgaoscolegiados/conselho-superior/conselho-superior-documentos/), foi aprovado a nova estrutura
organizacional do IFMA-Campus São Raimundo das Mangabeiras, cujo organograma pode ser
visto na Figura 5.
Figura 5 – 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/orgaoscolegiados/conselho-superior/conselho-superior-documentos/), foi aprovado a nova estrutura
organizacional do IFMA-Campus Imperatriz, cujo organograma pode ser visto na Figura 6.
Figura 6 – 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 7.
Figura 7 – 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/orgaoscolegiados/conselho-superior/conselho-superior-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 8. A estrutura organizacional dos Campi da Expansão Fase III ainda encontra-se em
fase de aprovação pelo CONSUP.
Figura 8 – 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 4 destaca, de forma resumida e considerando os organogramas funcionais
apresentados nas Figuras 2 a 8, as unidades administrativas mais estratégicas da gestão do IFMA,
com suas respectivas competências, seus titulares responsáveis e períodos de atuação.
Quadro 4 – Informações sobre Áreas ou Subunidades Estratégicas.
ÁREAS/
SUBUNIDADES
ESTRATÉGICAS

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.
Reitoria

Auditoria Interna
(AUDINT)

Pró-Reitoria de
Ensino (PROEN)

Pró-Reitoria de
Pesquisa e
Inovação
(PRPGI)

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.

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.

Órgão superior da Reitoria responsável por
planejar, superintender, coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e políticas de pósgraduação, 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 a inovação.

TITULAR

CARGO

Reitor
Francisco
Roberto
Brandão
Ferreira

Maria do
Socorro
Silva Lages

Ximena
Paula
Nunes
Bandeira
Maia da
Silva

Natilene
Mesquita
Brito

Reitor ‘Pró Tempore”

PERÍODO
DE
ATUAÇÃO

01/01/2016
a
14/08/2016
15.08.2016
a
04/09/2016

Reitor

05/09/2016
a
31/12/2016

Chefa da
Auditoria Interna

01/01/2016
a
31/12/2016

Pró-Reitora de
Ensino

01/01/2016
a
16/08/2016

Pró-Reitora “Pro
-Tempore”de
Ensino

17/08/16 a
31/12/2016

Pró-Reitora de
Pesquisa e
Inovação

01/01/2016
a
16/08/2016

Pró-Reitora “ProTempore” de
Pesquisa e
Inovação

17/08/16 a
31/12/2016
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Pró-Reitor de
Extensão
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
Desenvolviment..
Institucional
(DDI)
Diretoria de
Educação a
Distância
(DEAD)
Diretoria de
Infraestrutura
(DINFRA)
Diretoria de
Direitos
Humanos e
Inclusão Social
(DDHIS)
Diretoria do
Centro de
Pesquisas
Avançadas em
Ciências
Ambientais

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.

Órgão superior da Reitoria responsável por
planejar, superintender, coordenar, fomentar e
acompanhar as atividades e políticas de gestão e
de desenvolvimento de pessoas.

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

Fernando
Antônio
Carvalho
de Lima

Valéria
Maria
Carvalho
Martins

Carlos
Cesar
Teixeira
Ferreira

01/01/2016
a
16/08/2016

Pró-Reitor “ProTempore” de
Extensão

17/08/16 a
31/12/2016

Pró-Reitor de
Gestão de
Pessoas

01/01/2016
a
16/08/2016

Pró-Reitor “ProTempore”de
Gestão de
Pessoas

17/08/16 a
31/12/2016

Pró-Reitor de
Planejam. e
Administr.

01/01/2016
a
16/08/2016

Pró-Reitor “Pro
Tempore”de
Planejam. e
Administr.

17/08/16 a
31/12/2016

Cláudio
Antônio
Costa
Fernandes

Diretor de
Gestão de
Tecnologia da
Informação

01/01/2016
a
31/12/2016

Agenor
Almeida
Filho

Diretor de
Desenvolvimento
Institucional

01/01/2016
a
31/12/2016

Simone
Andrade
Costa dos
Santos

Diretora de
Educação a
Distância

01/01/2016
a
31/12/2016

Celso Luís
Ferreira de
Azevedo

Diretor de
Infraestrutura

01/01/2016
a
31/12/2016

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.

João
Batista
Cardoso
Botelho

Diretor de
Direitos
Humanos e
Inclusão Social

01/01/2016
a
31/12/2016

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.

Juvêncio
Alves de
Carvalho
Pereira

Diretor do
Centro de
Pesquisas
Avançadas em
Ciências
Ambientais

01/01/2016
a
31/12/2016

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.
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.
Órgão da administração superior responsável por
planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos,
atividades e políticas de desenvolvimento da
Educação a Distância da Instituição.
Órgão da administração superior responsável por
planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos,
atividades e políticas de desenvolvimento na área
de infraestrutura da Instituição.
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(DCPACA)

(DCPACA)

Diretoria de
Assistência ao
Educando (DAE)

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.

Diretoria de
Difusão
ArtísticoCultural,
Desporto e Lazer
(DDACDL)

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.

Dayse da
Silva
Rocha
Araújo

Diretora de
Assistência ao
Educando (DAE)

01/01/2016
a
31/12/2016

Diretora de
Difusão
ArtísticoCultural,
Desporto e Lazer

01/01/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
15/08/2016

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Edalton dos
Reis Silva

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Edalton dos
Reis Silva

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

Edalton dos
Reis Silva

Diretor Geral do
Campus

Jairo Ives
de Oliveira
Pontes

Diretor Geral
“Pro Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016
16/09/2016
a
31/12/2016
01/01/2016
a
21/09/2016

Raimundo
Pinho
Gondinho

Diretor Geral
“Pro Tempore”
do Campus

22/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a 14/02/16

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

15/02/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Mayara
Karla da
Anunciação
Silva
José
Werbet
Ferreira da
Silva

Campus
Açailândia

Campus
Alcântara

Campus Araioses

Campus Bacabal

Campus Barra do
Corda

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.

José
Werbet
Ferreira da
Silva
José
Werbet
Ferreira da
Silva

Cleudenice
Machado
Pólvoa
Clarisse
Cordeiro
Medeiros
Maron
Stanley da
Silva
Gomes
Oliveira
Marinete
Moura da
Silva Lobo

Diretora Geral do
Campus
Diretora Geral
“Pro- Tempore”

01/01/2016
a
16/08/2016
17/08/2016
a
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do Campus

15/09/2016

Diretora Geral do
Campus

16/09/16 a
31/12/16
01/01/2016
a
16/08/2016
17/08/2016
a
15/09/2016
16/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus
Campus
Barreirinhas

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

José Valdir
Damascena
Araújo

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus
Diretor Geral do
Campus

Campus
Buriticupu

Campus Caxias

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.

Ronald
Ribeiro
Correa

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Ronald
Ribeiro
Correa

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Vilson de
Almeida
Sousa
João da
Paixão
Soares
João da
Paixão
Soares
João da
Paixão
Soares

Campus Coelho
Neto

Campus Codó

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.

Campus Grajaú

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

Campus
Imperatriz

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

Arcenildo
da Silva
Nascimento
José
Cardoso de
Souza
Filho
José
Cardoso de
Souza
Filho
Wady Lima
Castro
Júnior
Francisco
Alberto
Gonçalves
Filho

Diretor Geral do
Campus
Diretor Geral do
Campus
Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus
Diretor Geral do
Campus
Diretor Geral
“Pro Tempore”
do Campus

Diretor Geral do
Campus
Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

16/09/2016
a
31/12/2016
01/01/2016
a
15/08/2016
17/08/2016
a
15/09/2016
16/09/2016
a
31/12/2016
01/01/2016
a
31/12/2016
01/01/2016
a
16/08/2016
17/08/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
31/12/2016

Saulo
Cardoso

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Saulo
Cardoso

Diretor Geral
“Pro- Tempore”

17/08/2016
a
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Saulo
Cardoso

Campus
Itapecuru-Mirim

Campus
Pedreiras

Campus Pinheiro

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.

Francisco
Inaldo
Lima
Lisboa
Francisco
Inaldo
Lima
Lisboa
Gedeon
Silva Reis
José
Cardoso de
Souza
Filho
Mariano
Matos
Ribeiro
Mariano
Matos
Ribeiro
Vandeberg
Pereira
Araújo
Locília de
Jesus Silva
Costa

Campus Santa
Inês

Campus São Luís
– Centro
Histórico

Campus São Luís
– Maracanã

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.

do Campus

15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral
“Pro-Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
21/09/2016

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

22/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
15/09/16

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

22/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus
Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus
Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016
17/08/2016
a
15/09/2016
16/09/2016
a
31/12/2016

Diretora Geral do
Campus

01/01/2016
a
15/08/2016

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Lucimeire
Amorim
Castro

Diretora Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Lucimeire
Amorim
Castro
Lucimeire
Amorim

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus
Diretora Geral do
Campus

17/08/2016
a
15/09/2016
16/09/2016
a

Locília de
Jesus Silva
Costa
Aristóteles
de Almeida
Lacerda
Neto
Carlos
Alexandre
Amaral
Araújo
Carlos
Alexandre
Amaral
Araújo
Paulo
Batalha
Gonçalves
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Castro

Campus São Luís
– Monte Castelo

Campus São José
de Ribamar

Campus São João
dos Patos

Campus São
Raimundo das
Mangabeiras

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.

Regina
Lúcia
Muniz
Ribeiro
Regina
Lúcia
Muniz
Ribeiro
Cláudio
Leão
Torres
Marco
Antônio
Goiabeira
Torreão
Antônio
Maia de
Oliveira
Antônio
Maia de
Oliveira
Elissandro
Tavares da
Silva
Carlos
Antônio
Barbosa
Firmino
Carlos
Antônio
Barbosa
Firmino
Jânio
Fernandes
e Silva

Campus Timon

Campus Viana

Campus Zé Doca

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.

Diretora Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral
“Pro Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus
Diretor Geral do
Campus

17/08/2016
a
15/09/2016
16/09/2016
a
31/12/2016

Diretor Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretor Geral do
Campus

16/09/2016
a
31/12/2016

Diretora Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretora Geral do
Campus

16/09/16 a
31/12/16

Fabio
Lustosa
Souza

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
31/12/2016

Davina
Camelo
Chaves

Diretora Geral do
Campus

01/01/2016
a
16/08/2016

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

31/12/2016

Jackellyne
Geórgia
Dutra e
Silva Leite
Jackellyne
Geórgia
Dutra e
Silva Leite
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Campus
Avançado de
Carolina
Campus
Avançado de
Porto Franco
Campus
Avançado de
Rosário

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.

Diretora Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

17/08/2016
a
15/09/2016

Diretora Geral do
Campus

16/09/16 a
31/12/16

José
Dioclides
Góes
Gonçalves

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
31/12/2016

Júlio César
Nascimento
Souza

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
31/12/2016

Madalena
Martins de
Sousa
Neves

Diretor Geral
“Pro- Tempore”
do Campus

01/01/2016
a
31/12/2016

1.7 MACROPROCESSOS
A seguir apresenta-se os macroprocessos do IFMA, os quais estão divididos em
Macroprocessos Finalísticos e Macroprocessos de Apoio, conforme segue:
1.7.1 Macroprocessos Finalísticos
Os macroprocessos finalísticos do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) estão
relacionados ao atendimento das finalidades legais das políticas de Ensino, Pesquisa Aplicada e
Extensão Tecnológica. Para tanto, o IFMA considera indissociável o tripé Ensino, Pesquisa e
Extensão, conforme mostra a Figura 9.
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 9– 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
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Os macroprojetos finalísticos do IFMA são desenvolvidos por meio de objetivos
estratégicos descritos no Quadro 5 a seguir:
Quadro 5 – Macroprocessos Finalísticos.
DIMENSÃO ESTRATÉGICA: ENSINO
SUBUNIDADE RESPONSÁVEL: PROEN
AÇÕES DA LOA ENVOLVIDAS: 20RL, 2994
Macroprocesso

OFERTA
EDUCACIONAL

ACESSO
DISCENTE

ACERVO
BIBLIOGRÁFIC
O

Descrição

Principais ações

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.

Realização
de
processos
seletivos
e
diversificação das
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

Principais
Clientes

Programas
Vinculados

*PROEJA;
*PARFOR;
*PRONERA;
*Estudantes *PROCAMPO;
internos ao *PRONATEC / Rede
IFMA;
e-TEC;
*Estudantes *PRONATEC / Bolsa
externos ao Formação;
IFMA.
*UAB /CAPES;
*PIBID;
*LIFE;
*PRODOCÊNCIA

*Processo seletivo
para ingresso de
*Processo Seletivo
estudantes, com
*Estudantes Próprio do IFMA para
reserva de 50% de
externos ao Acesso a EPT/Ensino
vagas
para
IFMA
Médio;
egressos de escola
*ENEM/SISU
pública e 5% para
deficientes.

*Aquisição
de
livros e coleções;
*Assinatura
de
bases bibliográficas
eletrônicas;
*Assinatura
de
normas
técnicas,

*Estudantes
internos ao
*CAPES
IFMA;
*COMUT
*Servidores
*ABNT
do IFMA;
Comunidad
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conhecimento e periódicos
elevando
os revistas.
índices
de
eficiência
acadêmica.

POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA
ESTUDANTIL

*Desenvolviment
o de programas
de
assistência
para garantir o
acesso,
a
permanência e a
conclusão
dos
cursos
com
qualidade,
na
perspectiva
de
inclusão social,
formação
integral,
produção
do
conhecimento e
melhoria
do
desempenho
acadêmico.

e e externa.

*Execução
dos
Programas
de
Assistência
Primária
e
Secundária
da
Política
de
Assistência
Estudantil
do
IFMA:
-Auxílio
Alimentação;
-Auxílio
Transporte;
-Auxílio Moradia;
-Bolsa de Estudos;
-Auxílio
Sociopedagógico Fardamento
e
material didático;
-Auxílio Financeiro
para
participação
em
eventos
científicos, culturais
e esportivos, e *Estudantes
visitas técnicas;
internos ao
-Programa
de
IFMA.
Monitoria;
-Programa
de
Iniciação
Científica;
-Programa
Institucional
de
Bolsas de Extensão;
*Atendimento
educacional,
médicoodontológico,
psicológico e social;
*Desenvolvimento
de
ações
de
fortalecimento da
formação política
dos estudantes.

*PNAE
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DIMENSÃO ESTRATÉGICA: PESQUISA E INOVAÇÃO
SUBUNIDADE RESPONSÁVEL: PRPGI
AÇÕES DA LOA ENVOLVIDAS: 20RL, 2994
Principais
Macroprocesso
Descrição
Principais Ações
Clientes

PRODUÇÃO DE
PUBLICAÇÕES

*Estímulo
à
produção
de
publicações
bibliográficas e
em eventos e
periódicos
científicos
e
acadêmicos, em
âmbito nacional e
internacional.

APERFEIÇOAMENTO EM
PESQUISA E
INOVAÇÃO

Formação
de
recursos humanos
em pesquisa e
inovação
em
nível de iniciação
científica
e
tecnológica,
graduação e pósgraduação.

DESENVOLVIMENTO DE
PESQUISA E
INOVAÇÃO

Estimulo
ao
desenvolvimento
de
pesquisas
intensivas
em
conhecimento,
aplicadas
à
inovação
tecnológica.

*Publicação de
material
bibliográfico
*Publicação de
manuscritos
*Publicação de
artigos em
periódicos
nacionais e
internacionais

*Iniciação
científica para
estudantes;
*Cooperação
acadêmica,
científica e
cultural para
formação em pósgraduação.

*Publicações de
editais para
fomento de
pesquisas;
*Proteção de
propriedade
intelectual;
*depósito de
patentes

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA

Programas
Vinculados

*Revista Acta
Tecnológica;
*Revista Innover
*Editora do IFMA

*Estudantes
internos ao *PIBIC
IFMA;
*PIBIC-Jr
*Servidores *PIBITI
do IFMA.

*Estudantes
*IFMA/PRPGI;
internos ao
*FAPEMA;
IFMA;
*CAPES.
*Servidores
do IFMA.
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DIMENSÃO ESTRATÉGICA: EXTENSÃO
SUBUNIDADE RESPONSÁVEL: PROEXT
AÇÕES DA LOA ENVOLVIDAS: 20RL, 2994, 6380
Macroprocesso

EXTENSÃO E
INTERAÇÃO
COM A
SOCIEDADE

Descrição

Principais Ações

Principais
Clientes

Programas
Vinculados

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 artísticocultural.

*Desenvolviment
o 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;
*Desenvolviment
o de ações de
relações
internacionais.

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*IFMA/PROEXT;
*PRONATEC;
*PRONATEC/Mulhere
s Mil;
*Programa Ciências
sem Fronteiras.

DISSEMINAÇÃ
O DA CIÊNCIA
E
TECNOLOGIA,
ARTE,
CULTURA E
DESPORTOS

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

INSERÇÃO NO
MUNDO
DO TRABALHO

Desenvolvimento
de
ações
e
ferramentas
de
acompanhamento
de estagiários e
egressos

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

*Visitas a
empresas para
captação de
estágios;
*Acompanhament
o dos egressos.

*Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia;
*Agritec;
*Jogos Nacionais de
Estudantes;
*Estudantes *Encontro Desportivo
internos ao do IFMA - EDIFMA;
IFMA;
*Jogos Internos dos
*Servidores Servidores do IFMA;
do IFMA.
*Jogos Regionais de
Estudantes.
*Jogos Nacionais de
Estudantes.
*Plano de Cultura. –
MINC.
*Estudantes
*IFMA/PROEXT;
internos ao
IFMA.

Fonte: Informações das Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas.

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
80

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.
1.7.2 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 6 a seguir.
Quadro 6– Macroprocessos de Apoio
Dimensão Estratégica: ADMISTRAÇÃO
Subunidade Responsável: PROPLAD
Ações da LOA Envolvidas: 20RL, 20RG, 00OL
Principais
Macroprocesso
Descrição
Ações
FUNCIONAMENTO
DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVA
S

EXPANSÃO E
REESTRUTURAÇÃ
O DOS CAMPI

INFRAESTRUTURA
DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

Principais
Clientes

Programas
Vinculados

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/Expansã
o e Reestruturação da
rede Federal

*Estudantes
internos ao
IFMA;
*Servidores
do IFMA.

*SUAP;
*Programa de
atualização do parque
de informática;

Modernização
da
infraestrutura
de tecnologia
de informação
e
informatizaçã
o de processos
de gestão.

.
*Implantação
do Sistema
SUAP;
*Implementaçã
o do PDTI.
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Dimensão Estratégica: GESTÃO DE PESSOAS
Subunidade Responsável: PROGEPE
Ações da LOA Envolvidas: 00M1, 0181, 09HB, 20TP, 2004, 2010, 2011, 2012, 20RL, 4572
*Auxílio-Alimentação;
*Auxílio-Transporte;
*Auxílio-Funeral;
Desenvolviment
*Pensão por Morte;
o das principais
*Aposentadoria;
ações de caráter
*Assistência Préobrigatório,
*Levantamento
escolar (auxílio
creche);
incluindo folha
da vida
DESENVOLVIde pagamento,
funcional dos
*Auxílio-Natalidade;
*Servidores
MENTO
recursos
servidores;
*Salário Família;
do IFMA.
FUNCIONAL
previdenciários e *Implementaçã
*Adicional de
benefícios de
o da folha de
*Insalubridade;
pagamento.
*Adicional de
caráter
assistencial a
Periculosidade;
servidores e seus
*Adicional Noturno;
dependentes.
*Adicional por tempo
de serviço (anuênios);
*Ressarcimento Per
Capita.
*Concurso
Seleção e
público para
ingresso de
docentes e
técniconovos
*Profissionai
SELEÇÃO E
servidores,
administrativos. s externos ao
DESENVOLVI*Plano Anual de
capacitação,
*Capacitação e IFMA.
MENTO DE
Capacitação;
qualificação e
qualificação
*Servidores
PESSOAL
desenvolvimento dos servidores
do IFMA.
docentes e
da força de
trabalho.
técnicoadministrativos.
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
Este capítulo descreve a forma como o IFMA planeja sua atuação ao longo do tempo e
do seu desempenho em relação aos objetivos e metas para o exercício. Assim, está estruturado nos
seguintes eixos: planejamento organizacional, desempenho orçamentário, execução descentralizada
com transferência de recursos e apresentação e análise dos indicadores de desempenho.
2.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL
O Planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) é realizado baseado em três 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 Projeto Pedagógico Institucional (PPI):
Aprovação pelo Conselho Superior do IFMA, através da Resolução No. - CONSUP, é o
documento utilizado como referencial para a práxis educativa da Instituição, na perspectiva de efetivar
as grandes concepções e princípios democraticamente definidos;
III-) 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 2014-2018, aprovado na
Resolução Nº 057/2014-CONSUP, de 13 outubro de 2014, sistematiza a estratégia do IFMA através
dos seus referências estratégicos: missão, visão e 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), sobre a ótica de quatro perspectivas: resultados institucionais, processos internos,
pessoas e orçamento, conforme apresentado na Figura 10.
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:
aResultados Institucionais: traduz os benefícios para a sociedade, como as
contribuições para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios em torno do IFMA;
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bProcessos 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;
cGestão 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;
dOrçamento- 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 10 – 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.
2.1.1 Descrição Sintética dos Objetivos do Exercício
A seguir apresenta-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. Uma análise evolutiva dos resultados do exercício de 2015 para o
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exercício de 2016 é também destacada nas análises críticas de cada meta estipulada, conforme
segue:
Na Dimensão do Ensino:
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 2016, para a
Dimensão do Ensino.
Quadro 7 - Painel de medição de desempenho – Dimensão do Ensino
No OBJETIVO
Ampliar a oferta de um ensino gratuito e de qualidade oferecendo cursos presenciais e na
1 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 1. Número de cursos técnicos e superiores articulados
técnicos e superiores presenciais e na com os arranjos produtivos locais por Campus;
modalidade a distância e a integração com 2. Oferta de cursos técnicos e superiores por eixo
os arranjos sócio produtivos locais, até tecnológico por Campus.
2018, em 100% dos Campus.
ANÁLISE CRÍTICA:
Indicador 1:
A Tabela 26 demonstra a relação ao número de cursos técnicos e superiores articulados
com os arranjos produtivos locais por Campi. Com relação a oferta de cursos técnicos e superiores
por eixo tecnológico por Campi os dados do período de 2015 e 2016 revelam que os cursos,
majoritariamente, articulam-se com os arranjos socioeconômicos da região em que cada Campi está
localizado, em atendimento 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, estando em
sintonia também com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI (Resolução CONSUP/IFMA Nº
076/2016) e as 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.
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Tabela 26 - Número de cursos do IFMA articulados com os APLs por Campus em 2016
CAMPUS

ALCÂNTARA

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).

Curso
Técnico
eletrônica
Técnico
hospedagem
Técnico em
ambiente

Forma
em
em
meio

Gestão de turismo

AÇAILÂNDIA

Técnico
em
Agricultura: milho, arroz, horticultura, mandiocultura, alimentos
fruticultura (açaí, buriti, caju, cupuaçu e cajá); Pecuária: Técnico
em
bovinocultura de leite e corte; Avicultura de corte; automação industrial
Mineração: bauxita (Itinga); Serviços; Agroindústria:
carnes e couro; Indústria: ferro-gusa, móveis; Técnico em meio
Pesca artesanal (Itinga); Reflorestamento: integração ambiente
lavoura-pecuária-floresta;
Técnico
em
Comércio – varejista e atacadista (SEPLAN, 2008)
metalurgia
Técnico
em
metalurgia
Química

40

40

NÃO

Subsequente

X

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Graduação
tecnológica

30

Concentra arranjos produtivos focados nos setores de Técnico
comércio, serviços e indústria (PDI 2014-2018). administração

em

30

SIM

110

150

Integrada

40

X

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

X

40

SIM

Integrada

X

40

SIM

Integrada

X

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Licenciatura

40
120

40
240

SIM

Integrada

40

X

SIM

Total
BACABAL

Articulados
com APL

Integrada

Total
Técnico em florestas

2015 2016
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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).

Técnico
administração
Técnico
informática
Técnico em
ambiente
Técnico
informática
Química

em
em
meio
em

Alimentos

Subsequente

40

X

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Licenciatura
Graduação
tecnológica

40

40

SIM

40

40

SIM

240

200

X

40

SIM

40

40

SIM

X

40

SIM

X

40

SIM

40
80

40
200

SIM

80

40

SIM

40

40

SIM

40

X

SIM

Total

BARREIRINHAS

Técnico
agroindústria
Técnico
agenciamento
viagem
Técnico
agenciamento
viagem

em

Integrada

Concentra arranjos produtivos focados nos setores de
em
turismo, serviços, artesanato, extrativismo e produção
de Integrada
primária de pequena escala em caráter familiar (PDI 20142018).
em
Agricultura: mandioca, fruticultura (caju e acerola);
de Subsequente
Ovinocaprinocultura;
Pesca artesanal; Artesanato;
Extrativismo mineral e vegetal; Turismo; Apicultura;
em
Tiquira; Serviços; Hotelaria; Plantas medicinais Técnico
Subsequente
restaurante
e
bar
(SEPLAN, 2008).
Ciências biológica

Licenciatura

Total

BARRA CORDA

Concentra arranjos produtivos focados nos setores agrícola
de leguminosas, cereais e oleaginosas (PDI 2014-2018).
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

Técnico
em
Integrada
edificações
Técnico
em
Subsequente
edificações
Técnico
em
manutençao e suporte Subsequente
em iformática
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Maranhão; Extrativismo mineral: calcário; Artesanato Técnico em química Integrada
indígena; Comércio; Serviços; (SEPLAN, 2008).
Técnico
em
Integrada
iformática
Técnico
em
Subsequente
administração

80

40

SIM

80

40

SIM

40

40

SIM

360

200

Integrada

40

40

SIM

Subsequente

40

40

SIM

Integrada

X

40

SIM

Subsequente

40

X

SIM

Integrada

40

X

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

X

SIM

Integrada

X

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Licenciatura
Graduação
tecnológica

40

40

SIM

40

40

SIM

40

40

SIM

360

360

Total

BURITICUPU

Concentra arranjos produtivos focados nos setores
primário e 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
2014-2018).
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 lavourapecuária-floresta; Comércio – varejista e atacadista
(SEPLAN 2008).

Técnico
em
administração
Técnico
em
administração
Técnico
em
agronegócio
Técnico
em
agronegócio
Técnico
em
agroecologia
Técnico em meio
ambiente
Técnico
em
eletrotécnica
Técnico em análises
químicas
Técnico
em
segurança do trabalho
Biologia
Gestão pública
Matemática

Total

Licenciatura
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CAMPUS
AVANÇADO
CAROLINA

Concentra arranjos produtivos focados nos setores da
Pecuária, Agricultura, Comércio, Turismo, Agroindústria,
Extrativismo Vegetal e Fabricação de Doces Caseiros. O
moderno desenvolvimento do agronegócio já é uma
Técnico em
realidade, e se configura como o mais promissor do
ambiente
Estado. O parque da Chapada das Mesas, com suas
inúmeras belezas naturais é o maior potencial turístico da
Região Tocantina, e está, justamente, nesta região e
Carolina é sua base de apoio.

meio

Subsequente

X

80

X

80

Integrada

40

40

SIM

Integrada

80

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Concomitante

X

40

SIM

40
40

40
40

SIM
SIM

40

40

SIM

Total

CAXIAS

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
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).

Técnico
administração
Técnico
agropecuária
Técnico
informática
Técnico
agroindústria

em
em
em
em

Técnico em química

Ciências biológicas
Licenciatura
Química
Licenciatura
Ciências
da
Bacharelado
computação

SIM

Matemática

Licenciatura

40

40

SIM

Zootecnia

Bacharelado

X

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Total
CODÓ

Concentra arranjos produtivos focados nos setores
primário, secundário e terciário. Estão instalados no
município 69 indústrias de pequeno, médio e grande porte
e 731 estabelecimentos comerciais prestadores de serviços

Técnico
agropecuária
Técnico
agroindústria

em
em

89

(PDI
2014-2018).
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).

Técnico em
ambiente
Técnico
informática

meio

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Agronomia
Alimentos
Ciências agrárias

Bacharelado
Tecnológo
Licenciatura

40
40
40

40
40
40

SIM
SIM
SIM

Matemática
Química

Licenciatura
Licenciatura

40
40
360

40
40
360

SIM
SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

80

80

SIM

40

40

SIM

160

160

Subsequente

X

40

SIIM

Subsequente

X

40

SIM

em

Total

COELHO NETO

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).

Técnico
administração
Técnico
informática

em
em

Técnico
em
Subsequente
automação industrial

Total
GRAJAÚ

Do ponto de vista econômico, município de Grajaú
concentra arranjos produtivos focados nos setores de
Agropecuária, Extração Vegetal, Pesca, Comércio,
Serviços, Construção Civil, Administração Pública,

Técnico
agronegócio
Técnico
administração

em
em

90

Extrativismo Mineral, Indústria de Transformação e Técnico
Serviços Industriais de Utilidade Pública.
informática

em

Subsequente

X

Total

SIM

120
Técnico
em
edificações
Técnico
em
edificações
Técnico
em
edificações
Técnico
em
segurança do trabalho

IMPERATRIZ

40

Integrada

35

40

SIM

Subsequente

35

40

SIM

Concomitante

X

40

SIM

Integrada

35

X

SIM

35

40

SIM

35

80

SIM

35

X

SIM

35

X

SIM

35

X

SIM

35

40

SIM

X

40

SIM

X

40

SIM

35

X

SIM

X

40

SIM

Técnico
em
Subsequente
segurança
do
trabalho
Concentra arranjos produtivos focados: Extrativismo
vegetal: babaçu; Reflorestamento: integração lavoura- Técnico em meio
Subsequente
pecuária-floresta; Agricultura: milho, arroz e mandioca, ambiente
horticultura, fruticultura (banana); Indústria - móveis, Técnico em meio
Concomitante
couro,
laticínios; ambiente
Pecuária: bovinocultura de corte e leite; Avicultura; Técnico
em
Integrada
Cerâmica; Pesca artesanal; Comércio: atacadista e eletrotécnica
varejista; Serviços; Turismo: praias de água doce no Rio Técnico
em
Subsequente
Tocantins; Construção civil (SEPLAN, 2008).
eletrotécnica
Técnico
em
Subsequente
eletromecânica
Técnico
em
Integrada
eletromecânica
Técnico
em
Integrada
informática
Técnico
em
Concomitante
informática
Técnico em química Integrada
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Técnico em quimica

Concomitante

35

X

SIM

Concomitante

35

40

SIM

Licenciatura

40

40

SIM

Bacharelado

40

40

SIM

Bacharelado

40
540

40
560

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Técnico em petróleo
Subsequente
e gás

X

40

NÃO

Técnico
em
automação industrial
Física
Ciências
da
computação
Engenharia elétrica
Total

PEDREIRAS

Do ponto de vista econômico, o município de Pedreiras
concentra arranjos produtivos focados nos setores
comercial e de agronegócios, que resultaram em
empreendimentos no ramo do comércio varejista,
atacadista, de transporte e distribuição de gêneros
alimentícios. Na região há industrias que processam o óleo
da amêndoa do babaçu e também fazem sabão e produtos
de limpeza. A produção rural está voltada para a criação de
bovinos, caprinos e extrativismo vegetal.

Técnico
eletromecânica

em

80

PINHEIRO

Concentra arranjos produtivos focados nos setores de
Produção Agrícola, Pecuária e Comércio (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).

Tecnico
em
agronegócios
Técnico
em
marketing
Técnico em recursos
humamos
Tecnico em meio
ambiente
Tecnico
em
informática
Tecnico
em
administração
Técnico
em
edificações

Subsequente

X

40

SIM

Integrada

80

40

SIM

Integrada

80

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

X

40

SIM

Subsequente

40

40

SIM

Integrada

X

40

SIM
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Técnico em logística

Subsequente

X
240

40
320

SIM

Técnico
agronegócio

em

Subsequente

X

40

SIM

Técnico
informática

em

Subsequente

X

Total
CAMPUS
AVANÇADO
PORTO FRANCO

CAMPUS
AVANÇADO
ROSÁRIO

SANTA INÊS

Total
SÃO
DAS

Do ponto de vista econômico, os Arranjos Produtivos
Locais do município de Porto Franco são uma decorrência
natural da sua privilegiada localização e pelos
investimentos recentes nas áreas de indústria, comércio,
pelo potencial produtivo de suas terras férteis e potencial
agropecuário.
Total
Concentra arranjos sócio produtivos focadas no: Turismo;
Cerâmica; Artesanato; Extrativismo vegetal – jaborandi,
andiroba e mangaba; Pesca; Extrativismo mineral – areia e
pedra brita; Agricultura – mandioca, arroz e eucalipto.
(SEPLAN, 2008).
Total

Concentra arranjos produtivos focados nos 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).

40

SIM

80
Técnico
administração

em

Técnico
informática

em

Técnico
edificações

em

Subsequente

X

40

SIM

Subsequente

X

80

SIM

120
Integrada

40

40

SIM

Téc. Eletroeletrônica

Integrada

40

40

SIM

Técnico
eletromecânica

Integrada

40

40

SIM

Técnico em logística

Integrada

40

40

SIM

Física
Construção
edifício
Administração

Licenciatura

40

40

SIM

Tecnólogo

X

40

SIM

Bacharelado

X

40

SIM

Integrada

80

80

SIM

RAIMUNDO Concentra arranjos produtivos focados nos setores Técnico
agrícola/pecuária, sucroalcooleiro, comércio, agronegócio agropecuária

de

em

93

MANGABEIRAS

etc
(PDI
2014-2018).
Pecuária: caprinocultura;
Agricultura: algodão, soja,
milho, arroz, cana-de-acúçar, fruticultura (abacaxi);
Agroindústria: álcool, cachaça e doces caseiros (SEPLAN,
2008).

Técnico
em
agropecuária
Técnico
em
informática
Técnico
em
administração
Técnico em meio
ambiente
Técnico
em
geoprocessamento

Subsequente

40

40

SIM

Integrada

80

80

SIM

Subsequente

40

40

SIM

Integrado

X

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Ciências biológica

Licenciatura
Integrada

40
360
40

SIM

Tecnico em logistica
Técnico
em
alimentos
Técnico em redes de
computadores
Técnico em redes de
computadores
Tecnico em vestuário

40
280
X

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Concomitante

X

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Licenciatura

40

X

SIM

Bacharelado

40

40

SIM

Licenciatura

X

40

SIM

X

80

SIM

Total

SÃO JOÃO
PATOS

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).
DOS
Pecuária: bovinocultura corte e leite, caprinocultura e
suinocultura; Agricultura: abóbora, feijão, mandioca;
Fruticultura: caju Artesanato: bordado, redes e confecções;
Agroindústria: cachaça; Extrativismo mineral: calcário; Física
Turismo (potencial). Biocombustíveis: cana-de-acúçar;
Administração
Cotonicultura (SEPLAN, 2008).
Matemática

Total
SÃO
JOSÉ
RIBAMAR

DE

Do ponto de vista econômico, o município concentra Técnico
potencialidades, que se constituem em arranjos produtivos informática
focados nos setores da Hortifruticultura, Indústria, internet

em
para Concomitante
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Comércio, Complexo Portuário, Apicultura, Avicultura, Técnico
em
Suinocultura, Artesanato e Turismo.
informática
para Subsequente
internet
Técnico em rede de
Concomitante
computadores

X

40

SIM

X

80

SIM

Total

TIMON

200

Concentra
arranjos
produtivos
focados
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 (SEPLAN, 2008).

Técnico
em
edificações
Técnico
eletromecânica
Técnico
em
eletroeletrônica
Técnico
administração
Técnico
em
edificações
Técnico em análise
química
Técnico em recursos
humanos
Ciências biológica

Integrada

40

X

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Integrada

40

X

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Subsequente

X

40

SIM

Licenciatura

X
160

X
200

SIM

Subsequente

X

40

SIM

40

40

SIM

40

40

SIM

Total
VIANA

Concentra arranjos produtivos focados nos setores da
pecuária, pesca, agricultura,
Técnico
extrativismo vegetal, suinocultura, leite, agroindústria, informática
piscicultura, turismo e apicultura (PDI 2014-2018)

em

Total
ZÉ DOCA

Técnico em análises
Integrada
Concentra arranjos produtivos focados na Agricultura:
químicas
mandioca; Apicultura; Pecuária: bovinocultura de corte e
Técnico
em
leite (SEPLAN, 2008).
Integrada
biocombustíveis

95

Técnico
alimentos

em

40

40

SIM

40

40

SIM

40
200

40
200

SIM

Integrada

35

35

SIM

Integrada

35

30

SIM

Subsequente

X

X

SIM

Subsequente

30

X

SIM

Integrada

X

35

SIM

Subsequente

30

X

SIM

Integrada

35

60

SIM

Integrada

X

40

SIM

X

40

SIM

30
195

30
270

SIM

Graduação
tecnológica
Licenciatura

Alimentos
Química

CENTRO
HISTÓRICO

Subsequente

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

Tecnico em mecanica Subsequente
Artes visuais

Licenciatura

Total

MARACANÃ

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

Tecnico
em
Integrada
agropecuaria
Tecnico
em
Subsequente
agropecuaria
Tecnico agroindustria Integrada

40

40

SIM

40

40

SIM

40

40

SIM

Tecnico agroindustria Subsequente

40

40

SIM

Tecnico

40

40

SIM

em Integrada
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Complexo portuário;
Construção civil; Hotelaria e aquicultura
turismo; Extrativismo mineral: pedra e areia, água mineral;
Tecnico
em
Construção naval (SEPLAN, 2008).
aquicultura
Tecnico em meio
ambiente
Tecnico em meio
ambiente
Tecnico
cooperativismo
Tecnico
em
orientação
comunitaria
Tecnico em cozinha

Subsequente

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Subsequente

40

40

SIM

Subsequente

40

X

SIM

Subsequente

40

Subsequente
Graduação
tecnológica
Licenciatura

40

40

SIM

40

40

SIM

40

40

SIM

45

X

SIM

60

X

SIM

520

440

Integrada

40

40

SIM

Concomitante

40

40

SIM

Integrada

40

40

SIM

Concomitante

40

40

SIM

Concomitante

40

40

SIM

em Concomitante

40

40

SIM

Alimentos
Ciências agrárias

Agronomia
Bacharelado
Educação no campo
Licenciatura
(interdisciplinar)
Total
Ttécnico
em
eletronica
Técnico
em
eletrônica
Técnico
eletromecânica
Técnico
eletromecânica
Técnico em mecânica

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:
MONTE CASTELO
mandiocultura, horticultura, fruticultura; Floricultura;
Pesca:
artesanal;
Complexo portuário; Construção civil; Hotelaria e turismo;
Extrativismo mineral: pedra e areia, água mineral;
Construção naval (SEPLAN, 2008).
Técnico

X

SIM
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metalurgia
Técnico em quimica
Técnico
em
informatica
Técnico
em
edificações
Técnico
em
edificações
Técnico desing de
moveis
Técnico comunicação
visual
Técnico
em
eletrotecnica
Técnico
em
eletrotecnica
Técnico automação
indústrial
Técnico segurança do
trabalho
Técnico
em
segurança do trabalho
Técnico
em
eletromecânica
Biologia
Engenharia civil
Engenharia industrial
elétrica
Física
Matemática
Química

Integrada

40

80

SIM

Integrada

30

60

SIM

Integrada

40

80

SIM

Subsequente

40

40

SIM

Integrada

30

30

SIM

Integrada

30

30

SIM

Integrada

40

40

SIM

Concomitante

40

40

SIM

Subsequente

40

X

SIM

Integrada

40

40

SIM

Subsequente

40

40

SIM

Subsequente

40

X

SIM

Licenciatura
Bacharelado

40
40

40
40

SIM
SIM

Bacharelado

40

40

SIM

Licenciatura
Licenciatura
Licenciatura

40
40
40

40
40
40

SIM
SIM
SIM
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Sistema
informação
Total
Total geral

de

Bacharelado
1030

60

60

SIM

1.020
5.635 6.720
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Indicador 2:
Identifica-se que a verticalização entre a oferta de cursos da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e os Cursos da Educação Superior, por eixo tecnológico, tem ocorrido nos
Campi do IFMA (Conforme Tabela 27). Portanto, constata-se um esforço dos campi com
assessoramento da Pró-Reitoria de Ensino na observância da responsabilidade legal.
Tabela 27 - Demonstrativo de oferta de cursos por eixo tecnológico dos Campi do IFMA em 2016.
EIXO
2016
CAMPUS
CURSO
FORMA
TECNOLÓGICO
CONTROLE
E
TÉCNICO
EM
PROCESSOS
INTEGRADA
40
ELETRÔNICA
INDUSTRIAIS
AMBIENTE
E TÉCNICO EM MEIO
INTEGRADA
40
SAÚDE
AMBIENTE
ALCÂNTARA
TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
40
TURISMO,
HOSPEDAGEM
HOSPITALIDADE E
GRADUAÇÃO
LAZER
GESTÃO DE TURISMO
30
TECNOLÓGICA
TOTAL
150
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
40
CONTROLE
E AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
PROCESSOS
INDUSTRIAIS
40
TÉCNICO
EM INTEGRADA
METALURGIA
SUBSEQUENTE
40
ACAILÂNDIA
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
40
ALIMENTÍCIA
ALIMENTOS
AMBIENTE
E TÉCNICO EM MEIO
INTEGRADA
40
SAÚDE
AMBIENTE
QUÍMICA
LICENCIATURA 40
TOTAL
240
40
INFORMAÇÃO
E TÉCNICO
EM INTEGRADA
COMUNICAÇÃO
INFORMÁTICA
SUBSEQUENTE
40
AMBIENTE
E TÉCNICO EM MEIO
INTEGRADA
40
BACABAL
SAÚDE
AMBIENTE
QUÍMICA
LICENCIATURA 40
PRODUÇÃO
GRADUAÇÃO
ALIMENTOS
40
ALIMENTÍCIA
TECNOLÓGICA
TOTAL
200
TÉCNICO
EM INTEGRADA
40
AGENCIAMENTO DE
TURISMO,
SUBSEQUENTE
40
HOSPITALIDADE E VIAGEM
LAZER
TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
40
RESTAURANTE
E
BAR
BARREIRINHAS
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
40
ALIMENTÍCIA
AGROINDÚSTRIA
CIÊNCIAS
LICENCIATURA 40
BIOLÓGICAS
TOTAL
200
40
BARRA
DO
TÉCNICO
EM INTEGRADA
INFRAESTRUTURA
CORDA
EDIFICAÇÕES
SUBSEQUENTE
40
100

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO
GESTÃO
NEGÓCIOS

TÉCNICO
EM
INTEGRADA
QUÍMICA
E TÉCNICO
EM
INTEGRADA
INFORMÁTICA
E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
ADMINISTRAÇÃO

TOTAL

PRODUÇÃO
INDUSTRIAL
RECURSOS
NATURAIS
AMBIENTE
SAÚDE
SEGURANÇA
GESTÃO
NEGÓCIOS

TÉCNICO
EM
E ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO
EM
ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO
EM
ANÁLISES QUÍMICAS
TÉCNICO
EM
AGRONEGÓCIO
E TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE
TÉCNICO
EM
SEGURANÇA
DO
TRABALHO
E
GESTÃO PÚBLICA
BIOLOGIA
MATEMÁTICA

CAXIAS

40

SUBSEQUENTE

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

SUBSEQUENTE

40

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA
LICENCIATURA
LICENCIATURA

AMBIENTE
SAÚDE

E TÉCNICO EM MEIO
SUBSEQUENTE
AMBIENTE

GESTÃO
NEGÓCIOS
RECURSOS
NATURAIS
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

E TÉCNICO
EM
ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO
EM
AGROPECUÁRIA
E TÉCNICO
EM
INFORMÁTICA
TÉCNICO
EM
AGROINDÚSTRIA
TÉCNICO
EM
QUÍMICA
CIÊNCIAS BIOLÓGICA
QUÍMICA
CIÊNCIAS
DA
COMPUTAÇÃO
MATEMÁTICA
ZOOTECNIA

RECURSOS
NATURAIS
AMBIENTE
SAÚDE
INFORMAÇÃO

40
40
40
360
80

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

CONCOMITANTE 40
LICENCIATURA
LICENCIATURA

40
40

BACHARELADO

40

LICENCIATURA
BACHARELADO

40
40
400

TOTAL

CODÓ

40

INTEGRADA

TOTAL
CAROLINA

40

200
GESTÃO
NEGÓCIOS

BURITICUPU

40

TÉCNICO
EM
INTEGRADA
AGROPECUÁRIA
E TÉCNICO EM MEIO
INTEGRADA
AMBIENTE
E TÉCNICO
EM INTEGRADA

40
40
40
101

COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA

INFORMÁTICA
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
AGROINDÚSTRIA
AGRONOMIA
BACHARELADO

40

ALIMENTOS

TECNOLÓGO

40

CIÊNCIAS AGRÁRIAS
MATEMÁTICA
QUÍMICA

LICENCIATURA
LICENCIATURA
LICENCIATURA

40
40
40
360

TOTAL

COELHO NETO

INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO
GESTÃO
NEGÓCIOS
CONTROLE
PROCESSOS
INDUSTRIAIS

E TÉCNICO
EM
INTEGRADA
INFORMÁTICA
E TÉCNICO
EM
INTEGRADA
ADMINISTRAÇÃO
E TÉCNICO
EM
AUTOMAÇÃO
SUBSEQUENTE
INDUSTRIAL

TOTAL

GRAJAÚ

RECURSOS
NATURAIS
GESTÃO
NEGÓCIOS
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO

TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
AGRONEGÓCIO
E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
ADMINISTRAÇÃO
E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
INFORMÁTICA

INFRAESTRUTURA

SEGURANÇA
AMBIENTE
SAÚDE
CONTROLE
PROCESSO
INDUSTRIAIS
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

40
40

TÉCNICO
EDIFICAÇÕES

40
40
40

120
INTEGRADA
40
EM
SUBSEQUENTE
40
CONCOMITANTE 40
EM
DO SUBSEQUENTE
40

TÉCNICO
SEGURANÇA
TRRABALHO
E TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE
TÉCNICO
EM
E ELETROMECÂNICA
TÉCNICO
EM
AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
E TÉCNICO
EM
INFORMÁTICA
TÉCNICO
EM
QUÍMICA
FÍSICA
CIÊNCIAS
DA
COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA
ELÉTRICA

SUBSEQUENTE

80

INTEGRADA
SUBSEQUENTE

40
40

CONCOMITANTE 40
INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

LICENCIATURA

40

BACHARELADO

40

BACHARELADO

40

TOTAL
PEDREIRAS

80

160

TOTAL

IMPERATRIZ

40

560
CONTROLE
PROCESSOS

E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
ELETROMECÂNICA

40
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INDUSTRIAIS
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
PETRÓLEO E GÁS

TOTAL

80
AMBIENTE
SAÚDE
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO
RECURSOS
NATURAIS

PINHEIRO

E TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE
E TÉCNICO
EM
INFORMÁTICA
TÉCNICO
EM
AGRONEGÓCIO
TÉCNICO
EM
MARKETING
TÉCNICO
EM
GESTÃO
E RECURSOS HUMANOS
NEGÓCIOS
TÉCNICO
EM
ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO
EM
LOGÍSTICA
TÉCNICO
EM
INFRAESTRUTURA
EDIFICAÇÕES

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

SUBSEQUENTE

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

SUBSEQUENTE

40

SUBSEQUENTE

40

INTEGRADA

40

TOTAL
PORTO
FRANCO

320
RECURSOS
NATURAIS
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO

TÉCNICO
AGRONEGÓCIO
E TÉCNICO
INFORMÁTICA

EM
EM

SUBSEQUENTE

40

SUBSEQUENTE

40

TOTAL
ROSÁRIO

80
GESTÃO
NEGÓCIOS
INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO

E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
ADMINISTRAÇÃO
E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
INFORMÁTICA

TOTAL

SANTA INÊS

40

40
80
120

TÉCNICO
EM
INFRAESTRUTURA
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO
EM
CONTROLE
E
ELETROMECÂNICA
PROCESSOS
TÉCNICO
EM
INDUSTRIAIS
ELETROELETRÔNICA
GESTÃO
E TÉCNICO
EM
NEGÓCIOS
LOGÍSTICA
FÍSICA
ADMINISTRAÇÃO
CONSTRUÇÃO
DE
INFRAESTRUTURA
EDIFÍCIOS

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

LICENCIATURA
BACHARELADO

40
40

TECNÓLOGOS

40

INTEGRADA
SUBSEQUENTE

280
80
40

INTEGRADA

80

INTEGRADA

40

TOTAL
RECURSOS
NATURAIS
SÃO
RAIMUNDO
INFORMAÇÃO
DAS
COMUNICAÇÃO
MANGABEIRAS AMBIENTE
SAÚDE

TÉCNICO
EM
AGROPECUÁRIA
E TÉCNICO
EM
INFORMÁTICA
E TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE
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GESTÃO
NEGÓCIOS

E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
ADMINISTRAÇÃO
TÉCNICO
EM
INFRAESTRUTURA
SUBSEQUENTE
GEOPROCESSAMENTO
CIÊNCIAS BIOLÓGICA LICENCIATURA

TOTAL
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA
GESTÃO
NEGÓCIOS
SÃO JOÃO DOS INFORMAÇÃO
COMUNICAÇÃO
PATOS
PRODUÇÃO
INDUSTRIAL

TOTAL

TÉCNICO
EM
ALIMENTOS
E TÉCNICO
EM
LOGÍSTICA
E TÉCNICO EM REDES
DE COMPUTADORES
TÉCNICO
EM
VESTUÁRIO
MATEMÁTICA
ADMINISTRAÇÃO

40
40
40
440

INTEGRADA

40

INTEGRADA

40

INTEGRADA
40
CONCOMITANTE 40
SUBSEQUENTE

40

LICENCIATURA
BACHARELADO

40
40
280
EM CONCOMITANTE 80
PARA
SUBSEQUENTE
40

TÉCNICO
INFORMÁTICA
INFORMAÇÃO E
INTERNET
COMUNICAÇÃO
SÃO JOSÉ DE
TÉCNICO EM REDES DE
CONCOMITANTE 80
RIBAMAR
COMPUTADORES
TOTAL
200
TÉCNICO
EM
INFRAESTRUTURA
SUBSEQUENTE
40
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
40
CONTROLE
E
ELETROMECÂNICA
PROCESSOS
TÉCNICO
EM
INDUSTRIAIS
TIMON
INTEGRADA
40
ELETROELETRÔNICA
GESTÃO
E TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
40
NEGÓCIOS
RECURSOS HUMANOS
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
40
INDUSTRIAL
ANÁLISES QUÍMICA
CIÊNCIAS
LICENCIATURA 40
BIOLÓGICAS
TOTAL
240
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
40
INDUSTRIAL
ANÁLISES QUÍMICAS
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
SUBSEQUENTE
40
ALIMENTÍCIA
ALIMENTOS
ZÉ DOCA
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
40
INDUSTRIAL
BIOCOMBUSTÍVEIS
PRODUÇÃO
ALIMENTOS
TECNOLÓGO
40
ALIMENTÍCIA
QUÍMICA
LICENCIATURA 40
TOTAL
200
AMBIENTE
E TÉCNICO EM MEIO
INTEGRADA
35
SAÚDE
AMBIENTE
CENTRO
HISTÓRICO
TURISMO,
TÉCNICO
EM
INTEGRADA
30
HOSPITALIDADE E HOSPEDAGEM
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LAZER
PRODUÇÃO
CULTURAL
DESIGN
CONTROLE
PROCESSOS
INDUSTRIAIS

TÉCNICO
EVENTOS
E
E

EM

INTEGRADA

35

TÉCNICO EM ARTES
INTEGRADA
VISUAIS

60

TÉCNICO
MECÂNICA
TÉCNICO
MECÂNICA
ARTES VISUAIS

EM
EM

INTEGRADA

40

SUBSEQUENTE

40

LICENCIATURA
INTEGRADA
SUBSEQUENTE
INTEGRADA
SUBSEQUENTE
INTEGRADA
SUBSEQUENTE
INTEGRADA
SUBSEQUENTE

30
270
40
40
40
40
40
40
40
40

SUBSEQUENTE

40

TOTAL
RECURSOS
NATURAIS

MARACANÃ

TÉCNICO
EM
AGROPECUÁRIA
TÉCNICO
EM
AQUICULTURA
E TÉCNICO EM MEIO
AMBIENTE
TÉCNICO
EM
AGROINDÚSTRIA

AMBIENTE
SAÚDE
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA
TURISMO,
TÉCNICO
EM
HOSPITALIDADE E
COZINHA
LAZER
PRODUÇÃO
ALIMENTOS
ALIMENTÍCIA
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

GRADUAÇÃO
TECNOLÓGICA
LICENCIATURA

TOTAL

MONTE
CASTELO

TTÉCNICO
EM
ELETRONICA
TÉCNICO
EM
ELETRÔNICA
TÉCNICO
EM
CONTROLE
E
ELETROMECÂNICA
PROCESSO
TÉCNICO
EM
INDUSTRIAIS
ELETROMECÂNICA
TÉCNICO
EM
MECÂNICA
TÉCNICO
EM
METALURGIA
PRODUÇÃO
TÉCNICO
EM
INDUSTRIAL
QUIMICA
INFORMAÇÃO
E TÉCNICO
EM
COMUNICAÇÃO
INFORMÁTICA
TÉCNICO
EM
EDIFICAÇÕES
INFRAESTRUTURA
TÉCNICO
EM
EDIFICAÇÕES
TÉCNICO EM DESING
PRODUÇÃO
DE MOVEIS
CULTURAL
E
TÉCNICO
EM
DESIGN
COMUNICAÇÃO

INTEGRADA

40
40
440
40

CONCOMITANTE 40
INTEGRADA

40

CONCOMITANTE 40
CONCOMITANTE 40
CONCOMITANTE 40
INTEGRADA

80

INTEGRADA

60

INTEGRADA

80

SUBSEQUENTE

40

INTEGRADA

30

INTEGRADA

30
105

CONTROLE
PROCESSO
INDUSTRIAIS

SEGURANÇA

TOTAL

VISUAL
TÉCNICO
EM
E
ELETROTECNICA
TÉCNICO
EM
ELETROTECNICA
TÉCNICO
EM
SEGURANÇA
DO
TRABALHO
TÉCNICO
EM
SEGURANÇA
DO
TRABALHO
BIOLOGIA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA
INDUSTRIAL
ELÉTRICA
FÍSICA
MATEMÁTICA
QUÍMICA
SISTEMA
DE
INFORMAÇÃO

INTEGRADA

40

CONCOMITANTE 40
INTEGRADA

40

SUBSEQUENTE

40

LICENCIATURA
BACHARELADO

40
40

BACHARELADO

40

LICENCIATURA
LICENCIATURA
LICENCIATURA

40
40
40

BACHARELADO

60
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META
INDICADOR
Ampliar, até 2018, em 50% as matrículas da Educação 1. Taxa de ingresso nos cursos técnicos
Profissional Técnica de nível médio, priorizando a forma por forma de oferta por Campus.
integrada.
ANÁLISE CRÍTICA
De acordo com dados dos Editais dos Processos Seletivos/IFMA no ano de 2015, a
oferta geral foi de 4.325 novas vagas, sendo 2.735 na forma integrada. No ano de 2016, a oferta de
vagas foi de 5.980 das quais 3.875 destinam-se a cursos na forma integrada. Constatando-se uma
evolução de 38,3% das vagas gerais e de 41% das vagas na forma integrada. Atualmente 64,8% do
total das novas vagas do Ensino Médio articulado à Educação profissional são ofertadas na forma
integrada, em cumprimento ao que estabelece a Lei nº 11.892/2008, no seu Art. 7º, inciso I.
META
INDICADOR
Ampliar, em 30%, até 2018, a oferta inicial de cursos 1. Taxa de ingresso nos cursos
superiores, assegurando a verticalização e a qualidade da superiores por Campus.
oferta.
ANÁLISE CRÍTICA
Pode-se constatar a ampliação na oferta de vagas iniciais nos cursos superiores do
IFMA comparando os dados dos Editais de Processo Seletivo SISU/IFMA 2015 e 2016 que
registram a oferta de 1610 e 1680 vagas, respectivamente perfazendo 4,5% de crescimento. No que
se refere ao período 2014-2016, o crescimento total do IFMA de oferta de vagas para a Educação
Superior foi de 10,5%.
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META
INDICADOR
Ampliar, em 2018, 60% das matrículas em cursos 1. Taxa de ingresso nos cursos ofertados na
técnicos de nível médio na modalidade jovens e modalidade jovens e adultos por Campus
adultos.
ANÁLISE CRÍTICA
Os Editais dos Processos Seletivos/IFMA indicam que em 2015 foram oferecidas 566
novas vagas para os cursos técnicos de nível médio na modalidade de Jovens e Adultos (EJA), por
sua vez em 2016 o quantitativo de novas vagas nesta modalidade totalizou 720 vagas, perfazendo
assim um crescimento de 27%.
META
INDICADOR
Implantar, até 2018, Política de Formação 1. Número de profissionais qualificados em programas
Continuada em cada Campus.
de formação continuada por Campus.
ANÁLISE CRÍTICA
O Projeto Pedagógico Institucional, instrumento de natureza filosófica, política e
teórico-metodológica que norteia as políticas institucionais do IFMA, teve seu processo de
construção coletiva concluído no segundo semestre de 2016. No mesmo foi definido a Política de
Valorização e Formação do servidor que serve de base para o fomento/fortalecimento das ações de
formação continuada em cada campus.
Destacamos de forma sistêmica como as ações de formação continuada promovidas pela
Pró-Reitoria de Ensino: Reuniões Técnicas com participação de dirigentes de ensino de todos os
campi; videoconferências sobre temas diversos relativos ao Ensino, com destaque para a discussão
da BNCC; realização do III ESIFMA e II EDUTEC em Timon, envolvendo participantes de todos
os Campi e da Reitoria; realização de palestras e oficinas nas Semanas Pedagógicas de vários
Campi e I Jornada Capacita Brasil em articulação com a Diretoria de Direitos Humanos e Inclusão
Social, realizada pelo Instituto Benjamin Constant com o objetivo de promover formação inicial na
área de deficiência visual para profissionais da educação, realizada em São Luís.
Na Dimensão da Pesquisa Aplicada:
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 Pesquisa Aplicada.
Quadro 8 - Painel de medição de desempenho – Dimensão da Pesquisa
No
OBJETIVO
2
Ampliar quantitativa e qualitativamente
a produção científica institucional.
META
INDICADOR
Ampliar em 40%, até 2018, os Programa de Pesquisa 1. IPCC - Índice Produção Científica por
e Inovação do IFMA e a produção científica Campus.
institucional.
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
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Inovação, em 40% até 2018. Para a alta administração realizar o acompanhamento da execução
desses objetivos, bem como verificar continuamente a probabilidade deles serem atingidos, foi
criado o Índice de Produção Científica por Campus (IPCC), medido anualmente. Com o referido
índice, que encerra inúmeras variáveis, é possível averiguar o desempenho 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 a
partir da Eq. (1) a seguir:
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onde os indicadores estão tabulados e descritos na Tabela 28 a seguir.
Tabela 28- Descrição e Valores das Variáveis da Equação para Cálculo do IPCC.
INDICADORES

2014

2015

2016

NBA – Número de bolsas de IC aprovadas

482

358

643

NBO – Número total de bolsas ofertadas pela instituição

786

844

818

NPS – Número de projetos submetidos por campus

583

535

724

NFI – Número de projetos fomentados através de programas institucionais

0

101

106

NRC – Número de projetos de pesquisa sem fomento registrados na PRPGI

4

8

7

NFA – Número de projetos que recebem apoio financeiro de agências de
33
fomento (FAPEMA, CAPES, FINEP etc)

11

53

NSO – Número de orientadores de projetos de pesquisa

289

196

266

NTS – Número total de servidores

1907

2784

2810

NAQ* – Número de artigos publicados com Qualis

113

112

272

NAI* – Número de artigos sem indexação

36

25

68

NTA* – Número de trabalhos publicados em anais

441

473

471

NEI – Número de pesquisadores enviados para eventos internacionais

4

7

9

NR* – Resumos publicados em anais de evento.

441

473

494

NL* – Livros publicados com ISBN publicados pelos servidores do IFMA

24

17

33

28

79

20

20

NC* – Capítulos de livros com ISBN publicados por servidores da
27
instituição
NPI – Número de pesquisadores em projetos de pesquisa com parceria
1
internacional
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NGPC – Número de grupos de pesquisa por campus

N/I

N/I

N/I

NGPI – Número de grupos de pesquisa institucionais

84

102

113

IPCC – Índice de Produção Científica do IFMA

1,6

1,3

2,5

(*) Extraído da Plataforma Stella e SUAP/CNPq
Após o cálculo, obteve-se o valor de 2,5, para 2016, demonstrando que houve um
aumento de 92% na produção científica do IFMA, em relação ao ano de 2015, e de
aproximadamente 56%, em relação ao ano de 2014. Os resultados de IPCC dos anos de 2014 e 2015
foram corrigidos em relação aos Relatórios de Gestão desses anos, porque houve um equívoco na
aplicação dos dados à Equação (1). Destacam-se a seguir os resultados mais expressivos do ano de
2016.
O primeiro deles é que os números de bolsas de IC aprovadas (NBA) e de orientadores
de projetos de pesquisa (NSO), aumentaram 80% e 36%, respectivamente, de 2015 para 2016. Isso
depois de uma queda média de 29% nesses índices, de 2014 para 2015.
O número de bolsas ofertadas pelo IFMA (NBO) tem-se mantido elevado, apesar dos
cortes orçamentários do Governo Federal. E, devido a esta oferta, os pesquisadores do IFMA têm-se
mobilizado, como observado no aumento médio de 30% no número de projetos submetidos pelos
campi (NPS), de 2016 em relação aos anos de 2014 e 2015. Observa-se ainda que o número de
projetos fomentados pelas agências financiadoras (NFA) caiu, em 2015, a 1/3 do valor de 2014,
mas, de 2015 para 2016, o número desses projetos mais que dobrou. Isso se traduz em um maior
aporte de recursos para a pesquisa no IFMA e, consequentemente uma maior autonomia financeira
dos pesquisadores.
O quantitativo de artigos científicos publicados em periódicos com Qualis (NAQ) e de
capítulos de livros com ISBN publicados (NC) quase triplicou, de 2015 para 2016. 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 produção científica.
Tais efeitos também são observados na aprovação de novos cursos de pós-graduação
stricto sensu, assim como no depósito de patentes que, em 2014, eram 4; em 2015, já somavam 12;
e, no ano passado, totalizaram 16.
Em conclusão, percebe-se com o IPCC do triênio 2014 – 2016 que os Programas de
Incentivo à Produção Científica do IFMA têm suscitado os efeitos desejados, colocando a
instituição na rota para alcançar seus objetivos e metas estabelecidos no PDI.
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 1. IAPP - Indicador da atuação dos pesquisadores
Pós-Graduação e aumentar em 100% a oferta de em pós-graduação.
cursos de Pós-Graduação.
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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 dos 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 políticas de incentivo e
alocação de recursos, entre outras medidas. O referido índice é obtido pela seguinte Equação:

10 .
IAPP =

NSQM
NTS

+ 20 .

NSQD
NTS

+ 5.

NBP
NSAF

+ 10 .

NPGL
NSQ
100

+ 30 .

NPGS
NSQD

+ 10 .

NSQSA
NTS

+ 15 .

NSQI
NTS

O número total de servidores qualificados em nível de doutorado, mestrado e
especialização aumentou consideravelmente de 2015 para 2016 no IFMA, de 32 para 624
servidores, como é possível perceber na tabela abaixo por meio da variável NSQ. Quando
comparamos a qualificação dos servidores separadamente por nível de titulação, o número de
servidores que obtiveram o título de mestre em 2016 é o que mais se destaca com um aumento do
NSQM de 30 para 277 servidores. O número de doutores também teve um crescimento considerável
de 2 para 45 servidores que defenderam suas teses em 2016.
Tais dados apontam que a Instituição está caminhando para alcançar o objetivo
estabelecido no PDI no que se refere ao estímulo e criação de novos cursos lato e stricto sensu, uma
vez que a criação desses cursos depende diretamente da qualificação dos servidores para atuar nos
mesmos.
Esse crescimento no número de servidores qualificados reflete também na busca por
projetos de pesquisa fomentados pela instituição, uma vez que, o pesquisador traz no seu retorno,
novos projetos, a fim de dá continuidade ao que foi instigado em todo o seu processo de pósgraduação. Um exemplo disso, foi o aumento de submissões aos editais para bolsas de pesquisa que
em 2015 foi de 616 e em 2016 subiu para 724 submissões, um aumento de 17,53%. Esse aumento
reflete grandiosamente na qualidade dos projetos, na inclusão da pesquisa ao aluno desde o Ensino
Médio, assim como na melhoria da carreira profissional do servidor, elevando seu potencial como
pesquisador.
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Tabela 29 - Descrição e Valores das Variáveis da Equação para Cálculo do IAPP
VARIÁVEL
2015
NTS–Número Total de Servidores

2016

2784

2810

NSQ – Número de Servidores Qualificados em nível de Doutorado,
Mestrado e Especialização

32

624

NSAF – Número de Servidores Afastados

177

288

NBP – Número de Bolsas PROQUALIS

22

17

NPGL – Número de cursos de Pós-Graduação lato sensu

5

4

NPGS – Número de cursos de Pós-Graduação stricto sensu
NSQI – Número de Servidores Qualificados em Programas
Interinstitucionais (Minter e Dinter
NSQM - Número de Servidores Qualificados em Nível de Mestrado

3

3

11

12

30

277

NSQD – Número de Servidores Qualificados em Nível de Doutorado

2

45

NSQSA – Número de Servidores Qualificados Sem Afastamento

15

385

0,47%

0,051%

IAPP – Indicador de atuação dos pesquisadores em pós-graduação

Conforme mostra a Tabela 29, em 2015 o Indicador de atuação dos pesquisadores em
pós-graduação-IAPP foi de 0,47%, enquanto que em 2016 o IAPP foi de 0,051%, esse decréscimo
no índice decorre do alto número de servidores qualificados em 2016 e a manutenção do número de
cursos de Pós-Graduação, como o índice reflete a participação de docentes qualificados em cursos
de Pós-Graduação demonstrando, assim, que o IFMA tem um elevado potencial para abertura de
novos cursos nos diversos pontos de presença do Instituto, proporcionado maior oportunidade de
qualificação às comunidades no entorno. Temos que levar em consideração o número de servidores
afastados que estão se qualificando ainda é alto, aumentou de 177 para 288, com o retorno dos
mesmos e o aumento de outras variáveis o IAPP tende a melhorar ao longo dos anos. O que chama
muita atenção também no novo cenário de 2016 é o quantitativo de servidores que se qualificaram
sem afastamento. Um total de 385 servidores entre docentes e administrativos, comparado à 15 no
ano de 2015, o que apresenta à instituição um novo olhar sobre a qualificação dos seus servidores
no último ano, com este avanço o IFMA nos próximos anos terá um significativo aumento nas
produções científicas, aliado a um aumento de formação de Recursos Humanos na Pesquisa, assim
como melhoria na avaliação dos cursos de graduação, com a elevação da qualificação do corpo
docente e consequente aumento de cursos de Pós-Graduação Lato sensu.
Apesar do número de programas stricto senso ter se mantido inalterado na tabela acima,
o IFMA enviou em 2016, o total de 4 propostas à CAPES de novos cursos de mestrado, os quais por
diferentes motivos não obtiveram a nota mínima para iniciar as atividades, em 2017 pretende-se
seguir as orientações apontadas pela CAPES nas referidas propostas e as submetermos novamente
para análise, assim como estimular a criação de novas propostas.
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Na Dimensão da Extensão Tecnológica:
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 2016, para a
Dimensão da Extensão.
Quadro 9- 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, 1. Percentual de crescimento de eventos, cursos
eventos e projetos de extensão.
e programas de extensão.
ANÁLISE CRÍTICA:
A Política de Programas e Projetos do IFMA foi aprovada no CONSUP e está
devidamente implementada desde 2015. Com base nos dados obtidos no Sistema Unificado de
Administração Pública - SUAP e relatório anual de gestão enviados pelos Departamentos de
Extensão e Relações Institucionais ou setores correlatos, observamos um crescimento de 45,70% no
total de projetos executados ou em execução. Mesmo abaixo da meta, consideramos um excelente
resultado, se considerarmos que 2016 foi um ano muito difícil, dada a crise que o Brasil ainda
enfrenta, em muitos aspectos e principalmente do ponto de vista dos recursos financeiros. No
tocante a essa questão a PROEXT teve seu limite orçamentário reduzido. Isto significa dizer que,
cerca de 23,16% dos projetos apresentados, não puderam ser executados limitando muito a
capacidade de impactar a sociedade dos municípios maranhenses. Em outras palavras, deixamos de
impactar cerca de 25.000 pessoas nos campi de nossa atuação.
Mantivemos dois editais de fluxo contínuo durante todo o ano de 2016, além de termos
lançado dois outros editais específicos para atender a uma demanda nacional relativa ao Programa
Zika Zero. Isso possibilitou um canal para incremento considerável de projetos apresentados e
fomentados pela PROEXT/DERI.
Foram realizados em 2016 na Extensão: 90 Projetos, 54 Eventos e 55 cursos, 07 Visitas
Técnicas, 14 entre Prestação de serviços, Programas e outros. Em 2016, em virtude das intervenções
no sistema para efeito de melhoria na sua usabilidade houve ampliação das modalidades de
extensão em relação ao ano de 2015.
META

INDICADOR

Elevação de 100 % da taxa de indivíduos da 1. Número de indivíduos da comunidade envolvidos
comunidade atingidos por projetos de em ações da extensão.
extensão.
ANÁLISE CRÍTICA:
O Gráfico 4 mostra um total de 146.554 indivíduos das comunidades atendidos por
ações de extensão, considerando os projetos concluídos. Vale ressaltar que não foram considerados
os números relativos aos projetos cujo status encontra-se como “em execução. Ou seja, o número de
indivíduos envolvidos terá um acréscimo, pois a alimentação de dados no SUAP acontece de forma
constante e ininterrupta.
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Um projeto específico da Cidade de Barra do Corda fez uma consideração muito
abrangente
angente de sua atuação o que causou um acréscimo nos dados oficiais do SUAP. Para o ano de
2017 estas distorções serão coibidas pelo próprio sistema.
Gráfico 4 - Indivíduos
ivíduos atendidos por campus em atividades de extensão no IFMA em
e 2016

No
5

OBJETIVO
Intensificar as ações de fomento à inc
inclusão
lusão e respeito à diversidade.
META
INDICADOR
Ofertar
o
atendimento
educacional 1. Número total de Salas de Recursos com
especializado até 2018 em todos os Campi.
atendimento educacional especializado
ecializado por Campus.
ANÁLISE CRÍTICA:
Com relação às ações inclusivas, em 2016, foram executados 13 projetos relacionados
ao tema.
Este resultado foi muito prejudicado devido à falta de recursos financeiros, contudo,
continuamos a incentivar em nossos editais este tipo de atendimento.
META
INDICADOR
Reservar, no mínimo, 15% das vagas dos programas 1. Número de estudantes com deficiência,
e projetos pedagógicos institucionais para estudantes afrodescendentes
rodescendentes e indígenas participando
com deficiência, afrodescendentes e indígenas até em programas e projetos institucionais.
2018.
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
INDICADOR
Reduzir gradualmente a evasão nos cursos técnicos e da educação superior 1. Taxas de evasão
presenciais e na modalidade a distância, de modo à atingir em cada Campus por Campus.
taxas inferiores a 15%, até 2018.
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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.
A PROEXT contribui incentivando, via seus editais, que os alunos recebam bolsa
auxílio para executar os programas e projetos de extensão. Pela avaliação constatamos que todos os
alunos envolvidos nestas atividades permanecem matriculados no IFMA. Este indicador, entretanto,
é de responsabilidade da PROEN.
META
INDICADOR
Constituir e fortalecer os Núcleos e Projetos de 1. Número de Núcleos constituídos e projetos
fomento à inclusão e diversidade de modo a realizados por Campus.
atingir 100% dos Campi, até 2018.

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. Esta meta está conclusa.
No
6

OBJETIVO
Promover o ensino integrado à pesquisa aplicada e à extensão tecnológica.
META
INDICADOR
Firmar em cada Campus, até 2018, parcerias com 1. Número de convênios firmados anualmente
os setores produtivos e demais instituições da por Campus.
sociedade
civil
organizada
para
o
desenvolvimento de ações integradas de ensino,
pesquisa aplicada e extensão tecnológica.
ANÁLISE CRÍTICA:
Elegeu-se o SUAP, desde 2015, 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. Em 2016 foram firmamos 76 convênios, 11 parcerias / convênio de benefícios, 9
convênios de cooperação técnica e 3 contratos de jovem aprendiz, contudo apresentamos o seguinte
quantitativo de convênios vigentes no ano de 2016: Convênio de Estágio - 359; Convênio de
Benefícios - 46; Contrato de Jovem Aprendiz - 4; e Convênio de Cooperação Técnica - 9.

114

Gráfico 5 - Número de Convênios firmados por Campus em 2016

No
7

OBJETIVO
Ampliar a articulação com sistemas públicos de educação básica e superior na
definição
ão de ofertas educacionais.
META
INDICADOR
Firmar, até 2018, parcerias com as redes públicas de 1. Número de convênios e parcerias
educação básica para qualificação de professores na firmados anualmente
nualmente por cada Campus.
área de atuação do Instituto, atingindo 100% dos
Campus.
ANÁLISE CRÍTICA:
O Gráfico 5 mostra os convênios e parcerias firmadas co
com
m 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.
META
INDICADOR
Criar espaços de diálogo entre o IFMA e as demais 1. Número de pontos de presença do IFMA
instituições de educação superior que atuam no com atuação articulada.
Estado, de modo a garantir, até 2016, uma ação
articulada em cada Campus.
ANÁLISE CRÍTICA:
Em função das limitações financeiras em todas as instituições públicas,
púb
apesar do
diálogo ter sido alcançado, nenhuma ação de relevância pode ser implementada.
Por se tratar de meta permanente, apesar de ter sido alcançada em 2016, vamos manter o
monitoramento da mesma, mesmo que ações comprobatórias não sejam realizadas
realizada por falta de
recursos financeiros.
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No
8

OBJETIVO
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 1. Taxa de crescimento de convênios
convênios com empresas e instituições.
empresariais e institucionais.

ANÁLISE CRÍTICA:
A política de empreendedorismo foi finalizada em 2016. Mas independente desta,
conseguiu-se firmar 92 convênios e 09 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 1. Percentual de crescimento das ações de
transferência de tecnologia.
cooperação técnica e transferência de tecnologia.
ANÁLISE CRÍTICA:
Houve 09 (nove) ações de cooperação técnica. Considerando que em 2016, foram
executadas ao todo 220 ações de Extensão nos campi, nas quais todas provocam, de uma forma ou
de outra, a transferência de tecnologia, obtivemos um considerável crescimento nesse item de
aproximadamente 45%. 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.
O ano 2016, apesar de ter sido um ano difícil quanto à questão orçamentária/financeira,
foi um ano muito promissor, no qual cooperações técnicas com antigas parceiras puderam ser
retomadas. A exemplo da VALE e ALUMAR, sendo que com a ALUMAR iniciamos um processo
de capacitação de seu quadro técnico a nível de especialização e com a VALE diversas reuniões
técnicas para prestação de consultorias especializadas. Com a ABENDI (Associação Brasileira de
Ensaios Não Destrutivos e Inspeção), firmamos um convênio para assegurar que, no Maranhão, o
IFMA possa fazer certificação de profissionais de acordo com padrões técnicos internacionais,
barateando os custos desta capacitação e possibilitando ao Estado dispor de profissionais com
renomada certificação.
Com esta realizamos ainda o I WORKSHOP END para divulgação da parceria e criação
de um núcleo específico para atendimento das empresas locais em suas demandas pela matéria. Este
convênio representa ainda a disponibilização, para empresas maranhenses, de equipamentos de
ponta que promovem aumento da produtividade das plantas industriais, mas cuja aquisição seria
onerosa e as vezes inviável para o porte das empresas locais.
META
INDICADOR
Crescimento em 50% / ano do número de alunos no 1. Número de crescimento de alunos em
estágio.
estágio.
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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 nossos
nosso alunos,
realizando os convênios necessários. Nossos indicadores dão conta de 397 alunos em campo de
estágio em 2016, considerando apenas 7 campi que nos rep
repassaram
assaram dados em relatório. Vale
salientar que a atividade econômica é carro
carro-chefe
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 aatuação dos técnicos de nível médio.
O IFMA obteve autorização do MTE para participar em 2015 do Programa Jovem
Aprendiz, o que nos possibilitou reduzir a deficiência de oferta de estágio para nossos alunos. Em
2016 disponibilizamos esta modalidade para to
todos os CAMPI.
O Gráfico 6 mostra a quantidade de alunos encaminhados para estágio, conforme dados
enviados em relatório pelos chefes de DERI ou setores correlatos. Apenas 7 campi nos informaram
acerca disso.
Gráfico 6 - Número de alunos encaminhados para Estágio em 2016

META
INDICADOR
Criação em cada campus com mais de 1.500 1. Número de empresas júnior e incubadora por
alunos de, no mínimo, uma empresa júnior e campus.
uma incubadora até 2018.
ANÁLISE CRÍTICA:
A política de empresas juniores e incubação de empresas começou a ser desenvolvida
pela PROEXT em 2015 e foi finalizada em 2016, após aprovação da Política de Empreendedorismo
- Fascículo I - Empresa Júnior no CONSUP. Devido à extensa pauta do Conselho Superior, a
aprovação
rovação só foi possível no final do segundo semestre, conforme Resolução CONSUP nº121,
24/10/16, o que, de certa forma, tornou inviável à PROEXT garantir a implementação dessa política
ainda no ano passado.
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Atualmente, já existem empresas juniores funcionando nos campi, mas sem a devida
regulamentação. Em 2017, reuniremos todos os campi para tratar especificamente sobre o tema, com
o intuito de registrar no SUAP essas ações e oferecer o apoio necessário para a condução do
processo de criação de novas empresas juniores.
A ideia é criar um edital específico para apoio a regularização e implantação de novas
Empresas.
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 (que será o próximo fascículo a ser enviado para consulta e aprovação do
CONSUP), 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 10 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 10- 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
INDICADOR
ܰܵܥ
Capacitar (através de cursos presenciais e na
= ܥܵܫ
modalidade a distância, não formais), no
ܰܶܵ
mínimo, 30% (trinta por cento) dos servidores ISC: Índice de Servidores Capacitados
(Técnico-Administrativos e Docentes) do NSC: Número de Servidores Capacitados
NTS: Número Total de Servidores
Instituto Federal do Maranhão, até 2018.
ANÁLISE CRÍTICA:
A meta anual de servidores capacitados, conforme Plano de Desenvolvimento
Institucional – PDI, é de 6%, conforme mostra o painel de medições e demonstrativo de servidores
que participaram de ações de capacitação abaixo. Portando, 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. Já em 2016, a meta de 6% foi superada em 3,39%,
com um número de 264 servidores capacitados.
Medições
Meta
Realizado

2014

2015

2016

2017

2018

6%

6%

6%

6%

6%

9,39%

-

-

5,19%

9,19%
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Demonstrativo de servidores que participaram de ações de Educação não Formal (Capacitação)
Quantitativo de servidores que participaram de ações de
Ano 2015
215 servidores
Educação não Formal (Capacitação)
Quantitativo de servidores que participaram de ações de
Educação não Formal (Capacitação)
Aumento de 23%
META
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.

Ano 2016
264 servidores
49 servidores

Ano 2016

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

ANÁLISE CRÍTICA:
Com relação às ações que envolvem a Qualificação dos servidores, no ano de 2016,
5,72% concluíram cursos de Educação Formal (Especialização, Mestrado, Doutorado), conforme
verificado no Índice acima especificado (ISQ). Durante ano de 2016, 7,68% dos servidores estão
cursando Especialização, Mestrado ou Doutorado.
PERCENTUAL DE SERVIDORES
OBJETIVO

INDICADOR

QUALIFICADOS OU EM PROCESSO

ANO

DE QUALIFICAÇÃO

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%

*ISQ = NSQ
NTS

5,72%

*ISQ = NSPQ
NTS

7,68%

2015
2015
2016
2016
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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
403 servidores
Formal: Especializações, Mestrados e Doutorados.

ANO
2015

Quantitativo de servidores que ESTÃO CURSANDO, afastados ou
não, para ações de Educação Formal: Especializações, Mestrados e 297 servidores
Doutorados.
Quantitativo de servidores que CONCLUÍRAM ações de Educação
161 servidores
Formal: Especializações, Mestrados e Doutorados.

ANO
2015

Quantitativo de servidores que ESTÃO CURSANDO, afastados ou
não, para ações de Educação Formal: Especializações, Mestrados e 216 servidores
Doutorados.

ANO
2016
ANO
2016

Demonstrativo dos processos que tramitaram pelo Núcleo de Capacitação e
Desenvolvimento de Pessoas.
MÉDIA DO QUANTITATIVOS DE PROCESSOS -

MÉDIA 2015

MÉDIA 2016

2015

1060 Processos

2224 Processos

Quantitativo de processos de Progressão por
Capacitação - ANO 2015 e 2016
Quantitativo de processos de Progressão por Mérito ANO 2015 e 2016
Quantitativo de processos de Incentivo a Qualificação
- ANO 2015 e 2016
Quantitativo
de
processos
de
Estágio
Probatório/Estabilidade - ANO 2015 e 2016
Quantitativo de processos de Licenças Capacitação de
administrativos analisados - ANO 2015 e 2016
Quantitativo de processos de Afastamento para
Mestrado analisados - ANO 2015 e 2016
Quantitativo de processos de Afastamento para
Doutorado analisados - ANO 2015 e 2016

144 processos.

400 processos

265 processos.

607 processos

277 processos.

296 processos

23 processos.

19 processos

11 processos.

23 processos

16 processos.

4 processos

2 processos.

0 processos

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 1. Número de projetos e
servidor, em todas as unidades do IFMA, até o ano de 2018.
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
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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:
•
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 11 traz o painel de medição de desempenho do Instituto Federal do
Maranhão, com seus objetivos estratégicos, metas, indicadores e os resultados do exercício de 2016,
para a Dimensão da Administração.
Quadro 11- Painel de medição de desempenho – Dimensão Administração
No
OBJETIVO
11 Promover melhorias e modernização da infraestrutura física e instalações das unidades
do IFMA.
META
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.

INDICADOR
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 2016, 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:
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1.
Elaborar 21 projetos padrões para os campi da Expansão e antigas autarquias e
ainda futuras unidades (Campus). Nesse sentido, foram elaborados projetos para o que foi
denominado ‘Campus Padrão’, sendo eles: biblioteca, auditório (estilo teatro), refeitório, garagem,
almoxarifado, bloco de salas de aula tipo 01, bloco de salas de aula tipo 02, bloco de laboratórios
(cinco tipos, comtemplando cinco eixos de ensino), bloco acadêmico, bloco administrativo, bloco
médico, bloco de assistência a terceirizadas, área de vivência, complexo esportivo (piscina e
ginásio), guarita, castelo d’água e passarelas. Todos os projetos executivos serão finalizados em
março de 2016. Como relatado anteriormente (Relatório 2015-2016) a proposta de projetos padrões
elaborados pelos profissionais do IFMA trazem grande vantagem para a replicação futura e
celeridade nas futuras contratações de obras de reestruturação, ampliação ou implantação de novos
Campi, reduzindo o tempo de entrada em licitação e reduzindo a margem de erros em projetos
futuros pela repetição e ainda a facilitação de contratação de serviços de manutenção continuada;
2.
Projetos de obras de infraestrutura, reformas e serviços de engenharia, específicos
para qualquer unidade do IFMA, forma elaborados em paralelo ao projeto de elaboração do Campus
Padrão do IFMA, como projetos de rede de distribuição elétrica (subestações) para os Campi de
Timon, Buriticupu, Açailândia, Viana, Reitoria, revisão dos projetos de subestação elaborados para
Mangabeiras e outros, projetos de manutenção para Timon, projetos de reforma para São Raimundo
das mangabeiras, Codó, Barra do Corda, Viana, Timon dentre outros;
3.
Projetos de acessibilidade foram elaborados para os Campi de Caxias, Viana, Zé
Doca, Santa Inês, São João dos Patos, Açailândia, Timon, Buriticupu, sendo que destes, 02 foram
executados, Caxias e Açailândia;
4.
Um total de 18 obras, como consta no SIMEC-MEC dentre elas, obras da terceira
fase da expansão e obras de reestruturação, como bloco B de Santa Inês, Ampliação de blocos de
salas e laboratórios de Açailândia, Ginásios em Açailândia e São Raimundo das Mangabeiras e
ainda Obras de Campi Avançados como Carolina e Porto Franco.
Visando a complementação do Projeto Padrão e ainda o atendimento de ações
emergenciais para o funcionamento das unidades, os planos de massas para crescimento dos Campi
será finalizado até julho de 2017, bem como os projetos base de acessibilidade dos Campi
existentes.
META
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.

INDICADOR
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
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ANÁLISE CRÍTICA:
A Tabela 30 abaixo apresenta todos os investimentos, em reais, do IFMA em 2015 e
2016, no intuito de atender à meta relacionada à Modernização das instalações das unidades do
IFMA.
Tabela 30- Investimentos no IFMA em 2015 com equipamentos
2015
DESPESAS
(em R$)
Obras
19.909.693,39
Laboratórios
798.952,13
Mobiliário
1.979.281,21
Condicionadores de ar
324.132,12
Equipamentos de informática
509.603,93
Material bibliográfico
1.070.211,65
Equipamentos para audio, vídeo
43.503,34
Veículos
116.000,00
Edificios - realização de obras
10.000.000,00
Máquinas e equipamentos Agrícolas
19.367,81
Esportivo e educacionais
Aquisição de software
800,00
Equipamento de proteção e segurança
407.198,89
Instrumentos musicais
11.569,90
Outros equipamentos
372.848,49
35.563.162,86
TOTAL

2016
(em R$)
19.498.287,24
32.374,72
391.964,03
7.431,45
177.133,23
6.922,77
17.016,91
0,00
9.000.000,00
4.575,00
3.592,91
0,00
10.584,94
29.996,4
131.364,64
29.311.244,24

Percebe-se uma redução no valor investido no ano de 2016, em relação ao ano de 2015,
decorrente de contingenciamento no orçamento do Governo Federal em 2015, o que dificultou na
execução de projetos como: aquisições de livros, laboratórios e outros equipamentos. Os valores
executados referem-se tanto a orçamento de LOA, quanto descentralizações realizadas pelo MEC
via TEDs.
No
12

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

META
INDICADOR
Implantar 100% do Sistema Unificado de 1. Número de Módulos do SUAP plenamente
Administração Pública (SUAP), em todas as implantados
unidades do IFMA, até o ano de 2018
ANÁLISE CRÍTICA:
O Gráfico 7 indica o percentual de implantação e utilização dos módulos do Sistema de
Administração Unificado (SUAP), pelas unidades do IFMA. Atualmente existem 31 (módulos)
módulos disponíveis para uso efetivo. A Reitoria utiliza 100% dos módulos previstos, onde
efetivamente são feitos os testes de operação.
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Gráfico 7- Índice de Implantação/Utilização do SUAP nos Campi do IFMA

Fonte: Comissão SUAP, Sistema/DGTI (2016)

O Gráfico 8 mostra os módulos e o percentual dos módulos previstos para forma
implantados na Reitoria e Campi do IFMA. Os módulos protocolo, almoxarifado e patrimônio,
frotas, reserva de sala, serviços de TI e QDD são os que estão efetivamente em uso maioria das
unidades do Instituto. Há casos de módulos que precisam de equipamentos para uso efetivo, a
exemplo de modulo chaves, que preciso de terminal com leitor biométrico, por isso a indicação
baixa.
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Gráfico 8 - Índice de Implantação de Módulos do Sistema SUAP no IFMA

Fonte: Comissão SUAP, Sistema/DGTI (2016)

META
INDICADOR
Implantar sistema de vigilância eletrônica e controle de 1. Número de sistemas de vigilância
acesso, visando à segurança das pessoas e do patrimônio, em eletrônica e controle de acesso
todas as unidades do IFMA, até o ano de 2018.
implantado
ANÁLISE CRÍTICA:
A implantação de Sistema de Vigilância Eletrônica e Controle de Acesso integrado por
Circuito Fechado de Televisão (CFTV), tem como objetivo garantir a eficiência no monitoramento
das diversas áreas do empreendimento, por meio de solução integrada tanto a nível de hardware
quanto de software utilizando-se de aplicativos próprios que farão o processamento e
armazenamento dos dados de vídeos, proporcionando melhor visualização e acompanhamento das
informações necessárias para a tomada de decisões de segurança e promovendo a redução de
investimentos nos custos operacionais de um modo geral. Devido à disponibilidade orçamentária
o projeto de implantação, inicialmente previsto para 2015, foi migrado para 2017 e deverá ser
implantado em etapas (40% em 2017, 50% em 2018). Atualmente, apenas o Campus Monte
Castelo, Maracanã, Barra do Corda e a Reitoria possuem tal sistema implementado, sendo
necessário expansão.
Medições

2014

2015

Meta

-

100%*

Realizado

-

4%

2016
0%
13,33%

2017
0%

2018
0%

-

-

META
INDICADOR
Simplificar os fluxos e elaborar manual de 1. Número de fluxos simplificados
procedimentos dos principais processos institucionais,
em todas as unidades do IFMA, até o ano de 2018.
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ANÁLISE CRÍTICA:
Considerando a grande complexidade dos processos do IFMA, pouco se avançou em
2015 com relação à simplificação de fluxos. Atualmente temos os seguintes resultados com relação
asimplificação de fluxos de processos:
• Dimensão do Ensino: 0 processos
• Dimensão da Pesquisa Aplicada: 0 processos
• Dimensão da Extensão Tecnológica: 0 processos
• Dimensão da Gestão de Pessoas: 25 processos
• Dimensão da Administração:01 processo (mapeado e simplificado no ano de 2016 o
adicional de insalubridade e periculosidade
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 Número de relatórios publicizados da execução
orçamentários e do balanço patrimonial, em de recursos orçamentários / Total de unidades do
todas as unidades do IFMA, até o ano de 2018. 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 Número de Colegiados implantados /
educação superior oferecidos pelo IFMA até 2018
Total de cursos superiores.
ANÁLISE CRÍTICA:
Todos os cursos de nível superior já possuem Colegiado de Curso implantado (Dados:
Relatório da PROEN).
META
INDICADOR
Implantar o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMA até Implantação do Conselho.
2018
ANÁLISE CRÍTICA:
Encontra-se em fase de elaboração o anteprojeto de resolução que regulamenta o
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFMA.
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No
15

OBJETIVO
Intensificar o uso das tecnologias de Informação e Comunicação entre as unidades do
IFMA.
META
INDICADOR
Implantar
salas
de
videoconferências, Número de salas de videoconferências
interligando todas as unidades do IFMA, até o implantadas.
ano de 2018.
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. Ao todo, 20 unidades administrativas já possuem equipamento,
sendo necessário ampliação, visto que, devido ao sucesso da implantação da solução, algumas
unidades necessitam de mais de um equipamento. A Tabela 31, apresenta as unidades que já
possuem solução de videoconferência implantadas e em funcionamento. Em virtude do
contingenciamento orçamentário, não foram adquiridos novos equipamentos de videoconferência,
sendo utilizada a substituição por software nos campi que ainda não possuem.
Tabela 31– Campus do IFMA que já Possuem Solução de Videoconferência Implantadas e em
Funcionamento
Total de
Unidade
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

CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS.MANGABEIRAS

01

CAMPUS SANTA INÊS

01
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CAMPUS TIMON

Total de
Equipamentos
01

CAMPUS ZÉ DOCA

01

NÚCLEO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

01

TOTAL

23

Unidade

Medições

2014

Meta

-

Realizado

-

2015
20*
20

2016

2017

2018

5

3

2

-

-

-

META
INDICADOR
Implantar o acesso à internet banda larga em todas Número de unidades do IFMA com acesso à
as unidades do IFMA até o ano de 2018.
internet banda larga implantado.
ANÁLISE CRÍTICA:
Tal como muitas instituições federais, também fomos bastante afetados em nosso
financiamento no ano de 2016. A RNP também passou, em 2016, por um momento de falta de
recursos devido ao contingenciamento do orçamento e o não repasse de verbas para 2016 pelos
Ministérios, o que ocasionou o não cumprimento de metas acordadas juntos as instituições. A
Tabela 32 a seguir, mostra a projeção disponível para a conectividade dos Câmpus do IFMA.
Tabela 32- Projeção de Disponibilidade de Internet RNP aos Campi do IFMA
Banda
Conectividade ao
atual
Próxima
backbone
Observação
(Mb/s) atualização
Rede Ipê
dez/2016
Reitoria (São Luís)
1000
Campus Açailândia
20
Campus Alcântara
20
Campus Bacabal
100
Campus Barra do Corda
0
Aguardando recursos MEC
Campus Barreirinhas
20
Campus Buriticupu
20
Campus Caxias
20
Campus Centro Histórico
1000
(São Luís)
Campus Codó
20
Campus Coelho Neto
0
Aguardando recursos MEC
Campus Imperatriz
100
Campus Maracanã (São
1000
Luís)
Campus Monte Castelo
1000
(São Luís)
Campus Pinheiro
10
Campus Santa Inês
10
128

Banda
atual
Próxima
(Mb/s) atualização
dez/2016

Conectividade ao
backbone
Rede Ipê
Campus São João dos
Patos
Campus São Raimundo
das Mangabeiras
Campus Timon
Campus Zé Doca
Campus São José de
Ribamar
Campus Viana
Campus Itapecuru Mirim
Campus Araioses
Campus Pedreiras
Campus Presidente Dutra
Campus Grajaú
Núcleo Avançado ItaquiBacanga
Campus Avançado de
Porto Franco
Campus Avançado de
Carolina
Campus Avançado de
Rosário
LEGENDA:
Banda atual

Observação

0

-

Aguardando recursos MEC

5 / 1,3

-

-

100
10

-

-

0

-

Aguardando recursos MEC

-

10

solicitado o cancelamento do enlace, já que o
campus estará em sede definitiva após
janeiro/2017;

0

-

Aguardando recursos MEC

0
0
0
60

-

Aguardando recursos MEC
Aguardando recursos MEC
Aguardando recursos MEC
-

0

1000

Aguardando recursos MEC

10

-

-

0

-

Aguardando recursos MEC

0

-

Aguardando recursos MEC

Velocidade com a qual o campus está conectado à Rede Ipê (RNP)

Próxima atualização
Velocidade j á contratada pela RNP e em implantação pela operadora
Observação – aguardando recursos MECConexão será licitada após recebimento da complementação de recursos
Observação – junho/2016
Observação – março/2016

Previsão de entrega do enlace pela operadora
Previsão de entrega do enlace pela operadora

Internet da RNP
Medições
2014
Meta
Realizado

2015

2016

2017

2018

-

17

5*

4

4

-

17

2

-

-

CONTRATO EXTRA DE INTERNET:
A implementação de links redundantes na infraestrutura do IFMA é importante para
garantir que a internet estará sempre disponível. Quando o link primário responsável pelo tráfego se
torna inoperante, o link backup é ativado automaticamente, de forma imperceptível aos usuários. A
maior vantagem deste serviço é a alta disponibilidade, reduzindo a chance de falha para próximo do
zero.
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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 a seguir. Houve uma pequena redução desses links, devido a RNP em 2016, ter
atendido algumas demandas previstas de implantação de links em unidades que ainda não possuíam
tal enlace.
Tabela 33- Contratos de links de internet redundantes para os Campi do IFMA em 2016
Câmpus

Link

Açailândia

50 Mbps (ISOTELCO)

Alcântara
Avançado
Carolina

4 Mbps (Oi)
40 Mbps (Wikitelecom)

Avançado Porto Franco

2 Mbps (Infotecnet)

Bacabal

8 Mbps (Oi) + 2 Mbps (Projeto Banda Larga nas escolas)

Barreirinhas
Buriticupu
Caxias

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

Codó

16 Mbps (Oi)

Coelho Neto

4 Mbps (Oi)

Grajaú

2 Mbps

Imperatriz

100 Mbps (WikiTelecom)

Pedreiras

40 Mbps (WikiTelecom)

Pinheiro

4 Mbps (Oi)

Santa Inês

4 Mbps (Oi)

São José de Ribamar

2 Mbps (Oi) (Programa Banda Larga nas Escolas)

São Luís – Centro Histórico

4 Mbps (Oi)

São Luís - Maracanã

4 Mbps / Oi

São Raimundo das Mangabeiras

4 Mbps (Conecta Networks)

Timon

2 Mb/s (Programa Banda Larga nas Escolas)

Zé Doca

4 Mbps (OI)

Medições

2014

2015

2016

Meta

-

15

10*

Realizado

-

23

21

2017
3

2018
2
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META
INDICADOR
Implantar o sistema de telefonia via VOIP, com a Número de unidades do IFMA com
utilização dos recursos de Internet, em todas as unidades sistema de telefonia VOIP implantado.
do IFMA, até o ano de 2018.
ANÁLISE CRÍTICA:
A utilização do sistema de telefonia VOIP nas unidades do IFMA trouxe como fator
preponderante a redução dos custos, mas existem outros fatores importantes a serem considerados:
 Amplia as opções de comunicação de voz da empresa, fora da capacidade já
existente;
 Possibilidade de integrar nas estações de trabalho, voz e dados, tornando a
infraestrutura de comunicação convergente. Desta forma, compartilha-se
equipamentos e recursos humanos para diferentes tarefas.
 Redução nos custos de ligações internacionais, interurbanas e dentro da instituição,
pois possibilita comunicação a custo zero quando feitas totalmente por meio do
VoIP.
 Permitir um melhor gerenciamento online das informações estratégicas de custeio e
de despesas;
Atualmente, a Reitoria e os Campi Alcântara, Barreirinhas, Buriticupu, Pinheiro e
Santa Inês estão com sistema instalado e em pleno funcionamento. Nos demais Câmpus falta
aquisição de aparelhos e infraestrutura necessária para implantação, o que dificultou o
cumprimento da meta, devido ao contingenciamento orçamentário.
Medições
Meta
Realizado

2014

2015

2016

2017

2018

-

5

10*

10

5

-

4

6

-

-

No
16

OBJETIVO
Dotar o IFMA de Comunicação Institucional Estratégica e Integrada.
META
INDICADOR
Obter (numa escala de 1 a 10) o conceito mínimo Pesquisa de comunicação com o público
de 7, até 2016, e nota 8, até 2018, no prioritário.
reconhecimento dos seguintes aspectos da
comunicação institucional: agilidade, credibilidade,
transparência,
ética,
qualidade,
eficiência,
proatividade e relevância, com foco no alcance dos
objetivos institucionais.
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. 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. Foi realizada pesquisa entre servidores e alunos,
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mediante aplicação de questionário diretamente pelo Departamento de Comunicação, tendo sido
alcançada 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).
Alunos

Servidores

Gestores

Geral

Credibilidade

7,3

8,3

9,0

8,2

Transparência

6,9

6,6

7,8

7,1

Ética

7,4

7,9

8,4

7,9

Eficiência

6,8

7,0

7,4

7,1

Proatividade

6,6

6,0

6,0

6,2

Relevância/Ensino

7,3

7,7

7,6

7,5

Relevância/Pesquisa

7,1

7,2

7,6

7,3

Relevância/Extensão

6,8

6,8

7,2

6,9

Qualidade/Conteúdo Jornalístico

6,6

7,5

8,0

7,4

Qualidade/Eventos

6,9

7,2

7,4

7,2

Qualidade/Comunicação Interna

6,6

6,6

6,0

6,4

Qualidade/Programação Visual

6,8

7,6

7,6

7,3

Agilidade/Cobertura Jornalística

6,2

7,0

7,4

6,9

Agilidade/Eventos

6,8

7,0

6,8

6,9

Agilidade/Comunicação Interna

6,5

6,9

6,6

6,7

Agilidade/Programação Visual

6,7

7,2

7,6

7,1

Metas
Diante de tais metas, foram definidas as seguintes ações no PDI:
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, houve a consolidação dos manuais de identidade visual,
redação e estilo, comunicação interna, mídias sociais e eventos que foram aprovadas pelo Conselho
Superior no ano de 2016, bem como a Resolução que define as diretrizes de Comunicação no
âmbito do IFMA.
Entretanto, em decorrência da grande demanda de reuniões, discussões e pela própria
dinâmica da rotina do Departamento de Comunicação, foram repassados para o exercício seguinte
algumas ações relativas aos manuais de relacionamento com a imprensa, relações públicas e gestão
de crises.
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Reorganização do Portal
O IFMA promoveu a manutenção e a atualização do Portal na internet. O mesmo fora
disponibilizado no endereço www.ifma.edu.br em 10 de junho de 2015, totalmente reformulado e
adequado ao modelo contido no Manual de Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo
Federal, com foco no cidadão. Em 2016 foram criadas 10 novas páginas (com suas respectivas
subpáginas) no portal: Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Concursos; Seletivo
Cursos Técnicos Segundo semestre; Assistência ao educando; Bibliotecas virtuais do IFMA;
Comissão Própria de Avaliação (CPA); Comissões (Reitoria); Projeto Político Pedagógico (PPI) e
Assessoria de Relações Internacionais; Planejamento Estratégico. Abaixo, os dos dados
quantitativos de acessos ao novo Portal do IFMA em 2016: acessos: 3.146.215; visualizações de
página: 8.729.440; páginas/acesso: 2,77.
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 Processoseletivoifma na rede social Facebook, que é totalmente
gerenciada pela equipe da Asscom.
Até o dia 31.12.2016, a Fan page tinha 6.602 seguidores. E o maior alcance orgânico
de uma publicação durante o ano foi de 4.180 pessoas. 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.
O IFMA também possui um canal no Youtube (Ifmaoficial) em quem são inseridos vídeos
institucionais e informativos, com um total de 27.214 visualizações.
Radiodifusão
Em 2016 foi elaborado o projeto técnico para implantação da radiodifusão na
instituição, após a concessão de outorga ao Campus Barreirinhas. O processo encontra-se em
trâmite junto ao Ministério das Comunicações, aguardando aprovação.
Ainda em 2016, foi aprovada, pelo Ministério das Comunicações, de forma preliminar,
a habilitação do IFMA para concessão de outorga de rádio nas cidades de Santa Inês, Barra do
Corda e Pedreiras. Aguarda-se a decisão final, após a fase recursal, para elaboração do projeto
técnico.
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 Número de contratações executadas via SISCON
aquisições e contratações institucionais por
meio
do
SISCON
(Sistema
de
Contratações do IFMA que utiliza a
estrutura de polos) até o ano de 2018.
ANÁLISE CRÍTICA:
Com o advento da Resolução 33/2015 CONSUP que trata de compras compartilhadas
dentro do IFMA, com os campi divididos em Pólos conforme Portaria 1987 de 14 de maio de 2016,
de forma geográfica, foram realizadas várias reuniões com o apoio dos servidores da Reitoria:
Patrícia Falcão Gomes, Flávio Henrick Pessoa dos Santos e Darlan Gama Martins afim de melhor
orientar sobre procedimentos de trâmite de processos e de demandas em comum.
Inicialmente pensou-se em fazer as licitações apenas nos campi que compunham
determinado Pólo, por exemplo, se o Polo Metropolitano composto pelos campi: Reitoria, Monte
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Castelo, Maracanã, Centro Histórico, São José de Ribamar e Campus Avançado de Rosário, se um
dos campi iniciasse um processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP, a
manifestação de interesse seria negada para outros campi.
Mas após uma melhor análise foi sugerido aos campi órgãos gerenciadores que a
manifestação fosse aceita caso outros campi se interessassem pelo objeto que estaria sendo licitado.
Dessa forma as licitações foram melhores aproveitadas, aumentando o número de campi
beneficiados com as aquisições/contratações:
Polo Metropolitano:
Gerenciador: Campus São José de Ribamar (154859)
Objeto: aquisição de pneus (Pregão 01/2016)
Campus beneficiados: Centro Histórico, Maracanã, Monte Castelo, Reitoria, São
Raimunda das Mangabeiras, São João dos Patos, Bacabal, Caxias, Viana, Pedreiras, Coelho Neto e
Timon
Gerenciador: Campus São José de Ribamar (154859)
Objeto: aquisição de pneus (Pregão 01/2016)
Campus beneficiados: Centro Histórico, Maracanã, Monte Castelo, Reitoria, São
Raimundo das Mangabeiras, São João dos Patos, Itapecuru Mirim, Viana, Pedreiras, Barreirinhas,
Timon, IFCE/Acaraú e IFPI/Uruçuí.
Gerenciador: Centro Histórico (158288)
Objeto: aquisição de material de expediente (Pregão 02/2016)
Campus beneficiados: SJR, Maracanã, Monte Castelo, Reitoria, SJP, SRM e Coelho
Neto
Gerenciador: Maracanã (158276)
Objeto: serviço de dedetização e limpeza de caixa d´água (Pregão 06/2015)
Campus beneficiados: Reitoria, São José de Ribamar, Monte Castelo, Campus
Avançado Rosário.
Gerenciador: Campus Avançado Rosário (158128)
Objeto: acervo bibliográfico (Pregão 09/2016)
Campus beneficiados: Alcântara, Buriticupu, São Raimundo das Mangabeiras, São João
dos Patos, São José de Ribamar, Pedreiras, Pinheiro e Viana
Polo Central
Gerenciador: Campus Zé Doca (158289)
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços gráficos (Pregão 02/2016)
Campus beneficiados: Bacabal, Santa Inês e Pedreiras
Gerenciador: Campus Bacabal (158297)
Objeto: equipamentos para laboratório (Pregão 01/2016)
Campus beneficiados: Pedreiras, Zé Doca, Santa Inês, Alcântara, Caxias, São José de
Ribamar e São Raimundo das Mangabeiras
Gerenciador: Campus Pedreiras (154855)
Objeto: Material de expediente (Pregão 01/2016)
Campus beneficiados: Bacabal, Santa Inês e Zé Doca
Polo Baixada
Gerenciador: Viana (154856)
Objeto: contratação de empresa especializada em serviços gráficos (Pregão 01/2016)
Campus Beneficiados: Alcântara, Barreirinhas, Pinheiro, SJR, Coelho Neto, Barra do
Corda, Centro Histórico, Maracanã e SJP.
Gerenciador: Alcântara (158292)
Objeto: material de expediente (Pregão 01/2016)
Campus Beneficiados: Barreirinhas, Pinheiro, Viana
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Polo Tocantino
Gerenciador: Açailândia (158295)
Objeto: aquisição de material de expediente (Pregão 01/2016)
Campus Beneficiados: Buriticupu, Imperatriz, Campus Avançado Carolina e Campus
Avançado Porto Franco
Gerenciador: Imperatriz (158294)
Objeto: link de internet (Pregão 01/2015)
Campus Beneficiados: Buriticupu, Campus Avançado Carolina, Campus Avançado de
Porto Franco e Grajaú
Polo Sul do Maranhão
Gerenciador: Barra do Corda (158294)
Objeto: equipamentos médico ambulatoriais
Campus beneficiados: Açailândia, Bacabal, Caxias, Grajaú, Maracanã, Monte Castelo,
Pinheiro, SJP, SRM, Pedreiras, SJR e Viana;
Gerenciador: Barra do Corda (158294)
Objeto: material esportivo (consumo)
Campus beneficiados: São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras e Grajaú
Gerenciador: Barra do Corda (158294)
Objeto: aquisição de acervo bibliográfico
Campus beneficiados: São Raimundo das Mangabeiras e Grajaú
Gerenciador: São João dos Patos (158291)
Objeto: material de expediente (consumo)
Campus beneficiados: SRM, Barra do Corda e Grajaú
Gerenciador: São Raimundo das Mangabeiras (158296)
Objeto: aquisição de Equipamentos destinados ao Refeitório/Cantina e aos diversos
setores deste IFMA
Campus beneficiados: Grajaú
Polo Cocais
Gerenciador: Caxias (158456)
Objeto: aquisição de equipamentos do Laboratório de Zootecnia do IFMA - Campus
Caxia
Campus Beneficiados: Barra do Corda, Maracanã, Timon, Barreirinhas, Bacabal e
Pedreiras
Gerenciador: Caxias (158456)
Objeto: aquisições de Material Permanente (Instrumentos Musicais), a fim de atender às
necessidades do Instituto Federal do Maranhão Campus Caxias e órgãos participantes
Campus Beneficiados: Coelho Neto
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 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, em sua maior parte é feito através de poços artesianos
estruturado na própria unidade. O detalhamento do uso de energia elétrica e água, estão
demonstrados no Tabela 34. Essas informações são lançadas mensalmente no PES – Projeto
Esplanada Sustentável, através do link: https://pes.planejamento.gov.br/sispes/, pela equipe dos
Campi com gerenciamento da equipe sistêmica da PROPLAD-REITORIA.
Tabela 34 - Consumo de Energia Elétrica e Água
Quantidade
Recurso Consumido
2016
2015

Valor
Exercício
2016

2015

Água

4427

5785

262.135,89

351.235,00

Energia Elétrica

6665096

-

4.975.428,00

2.495.671,25

Fonte: https://pes.planejamento.gov.br/sispes
Nota: Unidade: água em m3 e energia em kwh

• Consumo de Papel
O detalhamento no uso de papel está demonstrado na Tabela 35. Destaca-se que, no ano
de 2016, 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.
Houve uma evolução crescente na utilização de resmas de papéis no ano de 2016, em relação ao ano
de 2015.
Tabela 35 - Consumo de papel através dos serviços de reprografia no IFMA
RESMA/ANO

2015

2016

Consumo/Ano

16.854

17641

Valor Unitário/Resma (R$)

12,72

12,72

Valor Total (R$)

214.382,88

1.227.684,00
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• Consumo de Telefonia
Atualmente, está sendo implementada a comunicação por VOIP no âmbito da Reitoria,
conforme abaixo:
1 - A implantação do sistema VOIP pode ser classificada em duas partes:
- Campus com infraestrutura VOIP completa (Campus com servidor e aparelhos
telefônicos IP ou analógicos): 5 Campi, Reitoria e Ensino a distância - DEAD
- Campus sem infraestrutura VOIP completa (Somente com servidor ou gateways VOIP
instalados): 6 campi
2 - A implantação da telefonia móvel também pode ser dividida em duas partes:
- Telefonia móvel com VOIP(Uso de aplicativo para Smartphone): Foram instalados em
2016 cerca de 40 ramais moveis.
- Telefonia móvel convencional (Smartphone fornecido pela operadora Claro): 0
3 - O valor anual gasto em 2016 com telefonia na reitoria é de R$37.941,31.
2.1.2 Estágio de implementação do planejamento estratégico
Conforme descrito na seção 1.4, a história do Instituto começou a ser construída no
início do século XX, mediante Decreto no. 7.566, de 23 de setembro de 1909, que criou as Escolas
de Aprendizes e Artífices nas capitais dos Estados brasileiros. Desde então, tal Instituição 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 (IFMA), decorrente da
Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que concebeu a Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica. A expansão da Rede possibilitou ao Instituto Federal do Maranhão a
criação, através de fases de implantação, de 22 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.
Percebe-se claramente que as várias alterações de denominações e/ou institucionalidade,
concomitantes com as diversas transformações e demandas emergentes na sociedade brasileira,
ocorridas ao longo do tempo, impulsionaram mudanças significativas no modelo de gestão da
Instituição, tornando-se indispensável, atualmente, a busca do aprimoramento desse modelo, no
intuito de garantir uma melhor prestação de serviços à sociedade. Para tanto, a elaboração e
implementação do Planejamento Estratégico para o Instituto Federal do Maranhão é vislumbrado
pela gestão da Instituição como um fator determinante para garantia da sua missão institucional no
mundo moderno: Promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com
a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável.
Para cumprir a sua missão, a Instituição deve possuir os recursos adequados e as
pessoas necessários de modo a atuar com eficiência, eficácia e efetividade em benefício da
sociedade. Assim, para atuar de forma positiva em favor da sociedade, é necessária a adoção de
ferramentas que orientem a gestão do Instituto na melhoria de seu desempenho. A elaboração e a
implementação do Planejamento Estratégico no IFMA tem como objetivo principal fornecer
direcionamento comum a ser seguido por toda a Instituição, identificando responsabilidades,
garantindo alinhamento e oferecendo meios para medição do sucesso da estratégia de modo focado,
visando o alcance dos objetivos institucionais e a maximização dos resultados.
Para realização da gestão, em 2013-2014, foi desenvolvido e aprovado pelo Conselho
Superior do IFMA (CONSUP), o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, através da
Resolução Nº 057/2014-CONSUP, de 13 outubro de 2014. Tal documento demonstra o caminho
que o Instituto pretende seguir para o período 2014/2018. Esse trabalho foi realizado por toda
comunidade buscando apresentar as reais necessidades do IFMA e propor um plano alcançável e
realista.
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Após a aprovação do PDI, 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.
Conforme apresentado na seção 2.1.1, que trata da descrição dos objetivos do exercício
elaborados em cada dimensão estratégica da Instituição (Ensino, Pesquisa e Inovação, Extensão,
Administração e Gestão de Pessoas), como também trata de um painel de medição de desempenho
atrelado a cada objetivo estratégico nessas dimensões, verifica-se a análise evolutiva dos resultados
do exercício de 2015 para o exercício de 2016, através de análises críticas de cada meta estipulada
no exercício. 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 12, abaixo.
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Quadro 12 – Ações Institucionais Correlacionadas com as Metas do Plano Nacional de Educação
ASSUNTO
DESCRIÇÃO
Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
Ensino Médio
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
Educação
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
Especial/Inclusiva
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de
ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de
recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de
EJA integrada à
Educação Profissional jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada
à educação profissional.
Educação Profissional Meta 11: Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de
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 pósPós-Graduação
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
Formação de
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de
Professores
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.
Formação Continuada Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
e Pós-Graduação de
todos(as) os(as) profissionais da Educação Básica formação
Professores
continuada 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
Objetivando acompanhar o plano tático do IFMA (Plano de Ação para o exercício), o
Instituto Federal do Maranhão, através da Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI)
desenvolveu um Módulo no SUAP, denominado de Coleta de Indicadores, o qual fica localizado
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no menu Desenvolvimento Institucional, dimensão estratégica administração, conforme pode ser
visualizado na Figura 11.
Figura 11– Módulo no SUAP - Coleta de Indicadores

2.1.4.1 Procedimentos para Preenchimento do Coleta de indicadores
A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) do IFMA, através do seu
calendário de ações, promove anualmente o Encontro de Planejamento e Gestão do IFMA. Em
2016, foi realizado, nos dias 14 e 15 de Outubro, o VIII Encontro de Planejamento e Gestão no
IFMA-Campus Barreirinhas, com a presença da Reitoria (Reitor, Pró-Reitores, Diretores Sistêmicos
e convidados), além de representantes de todos os Campi do IFMA. Durante a programação do
Encontro a Reitoria, através de suas Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas, e os Campi do IFMA
realizam uma avaliação preliminar dos resultados do exercício proposto no PDI, discutem
orientações para elaboração dos seus respectivos Planos de Ações para o próximo exercício, como
também alinham os prazos para a alimentação do Módulo SUAP - Coleta de Indicadores, conforme
exemplo apresentado na Figura 12.
Figura 12 – Edição do Coleta de Indicadores
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2.2 Desempenho Orçamentário
Para o exercício de 2016, o valor dos recursos distribuídos em LOA para atendimento
das despesas discricionárias foi de R$ 123.241.697,00, rec
recursos
ursos estes disponibilizados pelo
Ministério da Educação, via Matriz CONIF, Assistências Estudantil, Expansão e Reestruturação,
Recursos Próprios e Emendas Individuais e de Bancada, conforme Tabela 36.
Tabela 36 - Fontes dos Limites
es distribuídos em LOA
Origem
Matriz CONIF
Assistência Estudantil
Expansão e Reestruturação
Recursos Próprios
Emenda de Bancada
Emendas Individuais
TOTAL

VALOR
90.715.113,00
17.575.825,00
3.658.537,00
1.120.551,00
9.221.671,00
950.000,00
123.241.697,00
41.697,00

O processo de elaboração da proposta orçamentária teve início em julho de 2015, 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.
Os principais gastos do IFMA são realizados nas rubricas referentes a contratos de
serviço de vigilância, locação de mão de obra especializada, limpeza, bolsas a alunos,
alu
fornecimento
de energia elétrica, manutenção de imóveis, serviços de seleção e treinamento, despesas com
alimentação a alunos, diárias e passagens, manutenção de equipamentos, dentre outros.
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 70,00% do orçamento, como demonstra o Gráfico 9.
Gráfico 9– Distribuição Orçamentária
entária por Ação (Despesas Discricionárias)
2994; 17.575.825,00 ;
14%
216H; 166.106,00 ; 0%
20RL; 86.390.323,00 ;
70%

20RG; 17.480.208,00 ;
14%

00OL; 72.583,00 ;
0% 4572;
1.556.652,00 ;
2%

Fonte: Tesouro Gerencial – Relatório de Dotação Atualizada, mês de dezembro de 2016.
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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.
Porém, 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.
2.2.1 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 por parte da sua execução.
A seguir são apresentados, ver Quadros 13 a 16, a execução física e financeira e as análises
críticas das ações da Lei Orçamentária Anual vinculadas ao programa temático 2080 (Educação de
Qualidade para Todos) estabelecido no PPA e executadas no âmbito do Instituto Federal do
Maranhão.
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Quadro 13 - Ação 20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação
Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC na execução da (
ação

) Integral

( X ) Parcial

20RG – Expansão e Reestruturação de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica
Tipo: Atividade
Apoio ou execução de planos de reestruturação e expansão na Rede Federal de Educação
Profissional, Científica e Tecnológica que visem ao aumento do número de vagas e à redução da
evasão por meio da adequação e da modernização da estrutura física das instituições; da aquisição
de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos mobiliários e laboratórios; da locação de imóveis,
veículos e máquinas necessários para a reestruturação; da execução de obras, incluindo reforma,
construção, materiais e serviços; do atendimento das necessidades de custeio inerentes ao processo
de reestruturação, considerando a otimização das estruturas existentes e o equilíbrio da relação
aluno/professor; e da modernização tecnológica de laboratórios visando à implementação da
pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico e inovação.
-

Código
Título

Iniciativa

Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as demandas
sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades da
diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação
2014-2024 Código: 1009
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Código: 2080
Tipo: Temático

Objetivo

Programa
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

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

13.480.208,00

17.480.208,00

10.258.537,00

8.554.369,08

8.270.562,09

283.806,99

1.704.167,92

Execução Física da Ação
Unidade
de
medida

Descrição da meta

Meta

Reprogramad
a (*)
Projeto viabilizado
unidade
11
18
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º de janeiro

Valor Liquidado

9.691.202,57

8.376.099,82

Prevista

Realizad
a
18

Execução Física – Metas
Valor
Cancelado
615.803,09

Descrição da Meta
Projeto viabilizado

Unidade de
medida
unidade

Realizada
5

Fonte: TESOURO GERENCIAL 2016, SIMEC 2016 e LOA 2016.
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Quadro 14 - Ação 20RL -Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(

) Integral

( X ) Parcial

20RL -Funcionamento das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica
Tipo: Atividade
Gestão administrativa, financeira e técnica, e 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 reforma ou adaptação e aquisição ou reposição
de materiais, inclusive aquelas inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação
vigente; aquisição e ou reposição de acervo bibliográfico e veículos; capacitação de recursos
humanos; prestação de serviços à comunidade; promoção de subsídios para estudos, análises,
diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem como demais contratações necessárias ao
desenvolvimento de suas atividades.
Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as
demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades
da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024 Código: 1009
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS
Código: 2080
Tipo: Temático

Código
Descrição

Iniciativa
Objetivo

Programa

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

Restos a Pagar do exercício

Inicial

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

Processados

Não
Processados

91.216.816,00

86.390.323,00

86.370.786,66

69.704.937,61

68.733.601,71

971.335,90

16.665.849,05

Execução Física da Ação
Unidade de
medida

Descrição da meta

Meta
Prevista

Estudante matriculado
unidade
32.002
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor em 1º de janeiro

Valor Liquidado

22.036.934,38

16.179.179,38

Valor
Cancelado
2.732.320.22

Reprogramada
(*)
33.500

Realizada
33.500

Execução Física – Metas
Descrição da Meta
Estudante matriculado

Unidade de
medida
Unidade

Realizada
33.500

Fonte: TESOURO GERENCIAL 2016, SIMEC 2016 e LOA 2016.
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Quadro 15 - Ação 2994- Assistência ao estudante da Educação Profissional e Tecnológica
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação

(

) Integral

( X ) Parcial

2994- Assistência ao estudante da Educação Profissional e Tecnológica
Tipo: Atividade
Fornecimento de alimentação, atendimento médico-odontológico, alojamento e transporte,
dentre outras iniciativas típicas de assistência estudantil, cuja concessão seja pertinente sob o
aspecto legal e contribua para o acesso, permanência e bom desempenho do estudante.
-

Código
Descrição

Iniciativa
Objetivo

Ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica de qualidade, alinhada com as
demandas sociais e do mercado de trabalho locais e regionais, contemplando as especificidades
da diversidade e da inclusão, e considerando as metas estabelecidas no Plano Nacional de
Educação 2014-2024 Código: 1009

Programa

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS

Código: 2080

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

Inicial

Final

18.181.591,00

17.575.825,00

Empenhada

Liquidada

Restos a Pagar do exercício
Paga

16.229.639,68 13.538.349,30 13.458.298,26

Processados

Não
Processados

80.051,04

2.691.290,38

Execução Física da Ação
Descrição da meta

Unidade de
medida

Meta
Prevista

Benefício concedido
Unidade
20.000
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Valor Liquidado

Realizada
17.860

Execução Física – Metas

Valor
Descrição da Meta
Cancelado
1.427.760,21
388.435,81
1.037.984,90
Benefício concedido
Fonte: TESOURO GERENCIAL 2016, SIMEC 2016 e LOA 2016.
Valor em 1º de janeiro

Reprogramada
(*)
20.000

Unidade de
medida
Unidade

Realizada
427
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Quadro 16 - Ações não Previstas na LOA 2016 – Restos a Pagar– OFSS
Identificação da Ação
Código

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,
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.
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.
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

Título

Iniciativa

Objetivo

Programa

EDUCAÇÃO BÁSICA
Código: 2030
Tipo: Temático
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

Execução Física - Meta

Valor em 1º de janeiro

Valor Liquidado

Valor Cancelado

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

Realizado

456.507,83

256.952,97

7.253,64

Projeto apoiado

Unidade

2

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.
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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

Execução Física - Meta

Valor Cancelado

135.665,00
130,00
139.130,00
Fonte: SIAFI GERENCIAL 2016 e SIMEC 2016

Descrição da
Meta

Unidade de
medida

Realizado

Pessoa capacitada

Unidade

1

2.2.2 Fatores Intervenientes no Desempenho Orçamentário
Os investimentos realizados com recursos da Ação 20RG, objetivaram a complementação
da execução de obras e melhorias em infraestrutura, bem como aquisição de equipamentos. Ao todo
foram atendidos 18 projetos, aos quais listamos: Construção do Campus Pedreiras, Araioses,
Carolina, Mirinzal, Viana, São José de Ribamar, Colinas, Coelho Neto, Porto Franco, Presidente
Dutra, Prédio da Reitoria, Refeitório Zé Doca, Bloco B de Santa Inês e Caxias, Ginásio de
Açailândia e Reforma de Campus Centro Histórico, além de aquisição de equipamento para
laboratórios e de TI. Os recursos se mostraram insuficientes frente à demanda que se apresenta de
equipar novos prédios e conclusão das obras já em andamento.
A Tabela 37 apresenta o detalhamento das origens dos recursos da Ação 20RG, bem como
os valores autorizados para empenho. O valor inicial da ação era de R$ 3.658.537,00, valor este que
foi acrescido até a dotação de R$ 17.480.208,00, detalhados da seguinte forma.
Tabela 37 - Origens dos recursos da Ação 20RG e sua autorização
ORIGEM
Expansão e Reestruturação
Emenda de Bancada
Emendas Individuais
Remanejamento de Custeio
Total

VALOR
3.658.537,00
9.221.671,00
600.000,00
4.000.000,00
17.480.208,00

AUTORIZADO PARA EMPENHO
3.658.537,00
2.000.000,00
600.000,00
4.000.000,00
10.258.537,00

Não levando em conta os valores oriundos de emendas e em comparação com o
exercício de 2015, a dotação aprovada inicialmente sofreu redução de 87%, o que motivou a este
IFMA solicitar à SOF o remanejamento através de anulação de dotação em grupo outras despesas
correntes, ação 20RL, remanejada para grupo investimento, ação 20RG no valor de R$
4.000.000,00. Da emenda de bancada ficou autorizado apenas 21,7% conforme explicitado na
Tabela. Assim evidencia-se que a implementação de ações efetivas, eficientes e eficazes no
gerenciamento das disponibilidades orçamentárias.
Ação 20RL - Analisando a execução orçamentária, vale destacar: cancelamento de
dotação no valor de R$ 4.826.493,00, sendo R$ 4.000.000,0 a pedido deste Instituto com a
finalidade de remanejamento para Investimentos; e R$ 826.493,00 referente à recursos diretamente
arrecadados, por determinação da SOF.
Verifica-se empenho integral do orçamento, houve uma manutenção nos valores gastos
em contratação de serviços essenciais, em relação a 2015, mesmo estando em fase de implantação
de seis novas unidades, Campi Araioses, Itaperucu-Mirim, Presidente Dutra e os Campi Avançados
Carolina, Porto Franco e Rosário. Para tanto houve uma redução nos contratos dos Campi e Reitoria
já em funcionamento.
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Dentre o valor empenhado, 79,57% foram efetivamente pagos. Quanto à meta física, foram
matriculados 33.500 alunos, atingindo a meta estabelecida.
Fatores que contribuíram: A sensibilidade nas várias esferas do IFMA no sentido de
tentar ajustar as despesas de acordo com o crédito disponível, considerando a redução de crédito
orçamentário e ainda a necessidade de remanejamento para investimento. Como fator que dificultou
destacamos a incerteza orçamentária no decorrer de 2016, para comprimento com os compromissos
até o final do exercício.
Principais resultados obtidos: Ajuste das despesas, reduzindo gastos com terceirização e
outros de extrema importância, priorizando as despesas necessárias ao funcionamento das unidades.
Quanto aos Restos a Pagar do Exercício, os valores apresentados como processados
referem-se às notas fiscais liquidadas e não pagas ao final do exercício devido à falta de financeiro.
Os valores apresentados como não processados referem-se a empenhos realizados ao final do
exercício e que estamos aguardando a entrega dos materiais e a devida prestação do serviço ou o
envio da nota fiscal para liquidação. São eles: serviços de terceirização, materiais de expediente,
água e esgoto, energia elétrica e demais.
Ação 2994 - Em 2016, foram concedidos 18.918 benefícios, nas diversas ações
desenvolvidas pelo IFMA, número inferior à meta prevista. A greve dos servidores docentes e
paralisação dos alunos, inclusive com ocupação das escolas contribuiu para a quase imobilização de
diversos processos.
Houve cancelamento de dotação no valor de R$ 605.769,00, uma vez observada à não
execução da mesma.
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, dentre elas, pode-se citar:
diagnósticos do perfil socioeconômico dos estudantes, para detectar quais as reais necessidades de
atendimento; elaboração de minutas de resolução e/ou editais dos programas a serem concedidos
aos estudantes; levantamento dos critérios objetivos e sistemáticos de avaliação dos programas
desenvolvidos.
Os estudos realizados permitem obter o perfil prévio socioeconômico dos estudantes, o
que pode auxiliar na análise de situações de vulnerabilidade dos alunos e dessa forma, demonstrar a
necessidade de propostas que ofereçam apoio a esses estudantes.
Ação 20RJ - A Ação em questão tem como finalidade a financiamento de programas
aprovados junto à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão
(SECADI/MEC).
Não houve programação orçamentária para o exercício de 2016, quanto aos restos a
pagar não processados, considerando o valor em 01/01/2015, foi liquidado 56,32%. A meta física
realizada foi de 2 projetos, ambos voltados para a educação no Campo e executados pelo
IFMA/Campus Maracanã.

2.2.3 Obrigações Assumidas sem Respectivo Crédito Autorizado no Orçamento
Esta situação não se aplica ao IFMA em 2016, 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).
2.2.4 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
Os Quadros 17 a 18 apresentados abaixo, apresentação a situação dos restos a pagar de
exercícios anteriores.
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Quadro 17 - Restos a Pagar Processados de Exercício Anteriores
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Ano de
Montante em 1º
Inscrição de janeiro do Ano
Pagos
Cancelados
2016
2011
143.720,09
0,00
143.720,09
2012
62.868,39
9.500,00
29.269,78
2013
984.448,86
576.362,94
304.774,26
2014
5.586.092,78
5.352.312,22
90.677,35
2015
14.410.606,96
13.929.547,98
417.412,14
TOTAL
21.187.737,08
19.867.723,14
985.853,62

Saldo a pagar
31/12 do Ano de
2016
0,00
24.094,61
103.311.66
143.103,21
63.646,84
334.160,32

Fonte: Tesouro Gerencial

Quadro 18 – Restos a Pagar Não Processados de Exercício Anteriores
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Montante em
Saldo a pagar
Ano de
1º de Janeiro
Liquidados
Pagos
Cancelados 31/12 do Ano
Inscrição
do Ano 2016
de 2016
2011
10.680,27
0,00
0,00
10.680,27
0,00
2012
118.784,34
2.440,00
2.440,00
108.479,34
7.865,00
2013
4.640.453,94
3.808.645,43
3.789.252,32
752.359,56
98.842,06
2014
5.513.661,85
2.789.190,28
2.786.547,98 1.812.329,88
914.783,99
2015
32.210.740,84
25.049.052,62 24.482.456,33 2.589.033,97
5.139,250,54
TOTAL
42.494.321,24
31.649.328,33 31.060.696,63 5.272.883,02
6.160.741,59
Fonte: Tesouro Gerencial

No ano de 2016, o Instituto Federal do Maranhão realizou um trabalho intenso de
análise e acompanhamento dos Restos a Pagar exercícios anteriores, descritos no Quadro 17.
Analisando o saldo dos restos a pagar processados em 31/12/2016 em relação ao Montante em 1º de
janeiro de 2016, tivemos uma redução de 98,42% através de pagamentos e/ou cancelamentos de
valores considerados não devidos.
O saldo dos restos a pagar não processados em 31/12/2016 em relação ao Montante em
1º de janeiro de 2016, conforme Quadro 18, tivemos uma redução de 85,50% dos restos a pagar não
processados através de pagamentos e cancelamentos efetuados.
Os restos a pagar no exercício permitiram a minimização da oneração do orçamento
corrente com despesas de exercício anterior, uma vez que se tratavam de despesas/contratos em
processo de execução. Em relação ao saldo a pagar em 31/12/2016 dos Restos a Pagar Não
Processados, convém destacar:
•
Empenhos inscritos em 2012, ainda pendente de pagamento, tem-se o percentual
de 23,71% referente a serviço de seleção e treinamento e 76,29% relativos a serviços de publicidade
legal;
•
Inscritos em 2013, ainda pendente de pagamento, tem-se com maior
representatividade o percentual de 43,62% referente a aquisição de equipamentos e 19,62% relativo
a serviço com mão de obra especializada e 18,21% relativo a material de expediente.
•
Inscrições em 2014, ainda pendente de pagamento, tem-se com maior
representatividade o percentual de 29,90% relativo a aquisição de equipamento, 20,74% relativo a
acervo bibliográfico e 19,53% referente a obras em andamento.
•
Já os empenhos inscritos em 2015, ainda pendente de pagamento, tem-se com
maior representatividade o percentual de 22,99% relativo a outros serviços de terceiros pessoa
jurídica; 12,04% relativo a publicidade legal e 10,92% relativo a aquisição de equipamentos.
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Vale ressaltar que os saldos cancelados no exercício se referem ao cumprimento de
determinação, visto circularização junto às unidades quanto ao cancelamento de empenhos cuja
despesa não encontra-se em fase de execução. Os empenhos tanto os inscritos em exercícios
anteriores, quanto os inscritos em 2016 observaram as disposições legais à suas épocas, lei
complementar 4.320/64 e Decreto 93.872/86.
O impacto na gestão financeira do IFMA no exercício 2016 decorrente do pagamento de
RP de exercícios anteriores foi na ordem de R$ 50.928.419,77.
2.3 EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
São apresentados nos Quadros 19 a 21, a visão gerencial dos instrumentos de
transferência e dos montantes transferidos:
Quadro 19 - Resumo dos Instrumentos Celebrados e dos Montantes Transferidos nos Últimos Três
Exercícios
Unidade concedente ou contratante
Nome:
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão-IFMA
158128/26408
UG/Gestão:
Quantidade de
Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00)
instrumentos celebrados
Modalidade
2016
2015 2014
2016
2015
2014
Termo de
1
1
0
14.520,00
299.938,45
0,00
Execução
Descentralizada
2
0
0
670.000,00
0,00
0,00
Convênio
3
1
0
670.000,00
299.938,45
0,00
Totais
Fonte: SIAFI 2016

Quadro 20 - Resumo da Prestação de Contas sobre Transferências Concedidas pela UJ na
Modalidade de Convênio, Termo de Execução Descentraliza 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

Exercício da Prestação das Contas

Quantitativos e montante
repassados

Contas
Prestadas
Exercício do relatório de gestão

Exercícios anteriores

Contas
NÃO
Prestadas
Contas
NÃO
Prestadas

Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado
Quantidade
Montante
Repassado

Instrumentos
(Quantidade e Montante Repassado)
Termo de
Convênios Contratos de repasse
Execução
Descentraliza
-

-

-

-

-

1

-

-

732.325,00

-

-

-

-

-

-

Fonte: SIAFI 2016
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Unidade Concedente ou Contratante
Nome: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA
Contas apresentadas ao repassador no exercício de
referência do relatório de gestão

Instrumentos
Convênios

Contratos de
repasse

Termo de Execução
Descentraliza

Quantidade aprovada

-

-

-

Quantidade reprovada

-

-

1

Quantidade de TCE instauradas

-

-

-

Montante repassado (R$)

-

-

732.325,00

Contas NÃO Quantidade
analisadas
Montante repassado (R$)

-

-

-

-

-

-

Contas
analisadas

Fonte: Equipe de Avaliação de prestação de contas

Quadro 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 Maranhão – IFMA
UG/GESTÃO: 158128/26408
Quantidade de dias de atraso na análise das contas
Instrumentos da transferência
Até 30 dias
De 31 a 60 dias De 61 a 90 dias De 91 a 120 Mais de 120 dias
dias
Convênios
Contratos de repasse
Termo de Execução
1
Descentralizada

Análise Crítica:
O acompanhamento das prestações de contas apresentadas é realizado através de
planilhas eletrônicas e sistema SIAFI, para cumprimento dos prazos tanto de prestação de contas,
como do cronograma de desembolso.
Em 2016, houve o recebimento e análise da prestação de contas do Termo de Execução
Descentralizada 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 técnicocientífica 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 TED teve sua
vigência expirada em 07/12/2015. Tendo sido rejeitada a prestação de contas, aguardando
apresentação de documentação complementar.
Tendo em vista os atrasos, a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, em
conjunto com a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação está monitorando
constantemente os prazos de entrega das prestações de contas e criando controles para solucionar os
problemas relatados.
O Convênio nº 834320/2016, proposta nº 026273/2016, firmado com a Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho que tem por finalidade estabelecer e regulamentar um
programa de cooperação acadêmica entre a UNESP e o IFMA, nas áreas de atuação e interesse
comuns. O referido convênio ainda se encontra em execução. O valor do convênio é de R$
480.281,60 (quatrocentos e oitenta mil duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos) sendo
repassado, no exercício 2016, o montante de R$ 200.000,00(duzentos mil reais).
O Convênio nº 822548/2015, proposta nº 048151/2015, firmado com a Universidade
Estadual Sudoeste da Bahia no intuito de promover a formação de 20(vinte) professores em nível de
Mestrado Interinstitucional, tendo como instituição promotora a UESB, por meio do Programa de
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Pós-Graduação em Memória: Linguagem e sociedade. O valor total do Convênio é na ordem de R$
780.290,00 (setecentos e oitenta mil duzentos e noventa reais) sendo repassado no exercício de
2016 o montante de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais). O convênio ainda se encontra
em execução.
As celebrações de convênio, na sua maioria, envolvem as áreas requisitantes: PróReitorias, Diretorias ou Núcleos. A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, como executora,
fica encarregada de efetuar os repasses de créditos e recursos; além de monitorar os termos de
execução descentralizada e convênios, e notifica as áreas requisitantes que deixam de prestar
contas.
2.3.1 Informações sobre a Estrutura de Pessoal para Análise das Prestações de Contas
No âmbito do Poder Executivo Federal as prestações de contas dos recursos executados
de forma descentralizada necessitam de registro nos sistemas contábeis.
Assim, 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.
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
A maior arrecadação está concentrada na receita de inscrição em concursos e processos
seletivos de natureza orçamentária 16100211 no montante de R$ 2.215.095,00, o que corresponde a
88,2% do total arrecadado e um superávit de R$ 553.044,00, 33% do previsto na Lei Orçamentária
Anual. Em segundo lugar, receitas de Alugueis e Arrendamentos com valor de R$ 173.512,00.
No acumulado das naturezas, o total de superávit foi de R$ 561.515,67. No Quadro 22
são demonstradas estas informações sobre a previsão e arrecadação de receita própria.
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Quadro 22 - Informações sobre Receitas Previstas e Realizadas
FONTE

NATUREZA DA RECEITA

250

13100111

250

13100112

250

14000011

250

16100111

250

16100211

250

19100911

250

19210111

250

19909911

Alugueis e Arrendamentos
Alugueis e Arrendamen. – multas e
juros
Receita agropecuária
Serviços administrativos e
Comerciais Gerais
Inscrição em concursos e processos
seletivos
Multas e juros previstos em
contratos
Indenização por danos causados ao
patrimônio público
Outras receitas primárias
Total

PREVISTA

REALIZADA

2015
92.892,00

2016
160.364,90

2015
152.633,89

2016
173.512,00

0,00

0,00

1.434,74

337,60

97.092,00

28.537,00

46.376,25

30.036,4

94.844,00

98.173,00

73.780,85

83.544,70

4.003.456,00

1.662.051,00

1.611.494,00

2.215.095,00

1.154,00

0,00

283,05

4.067,59

0,00

0,00

121,24

3.600,00

13.268,00
4.302.706,00

0,00
1.949.125,90

242,48
1.886.366,50

785,88
2.510.979,17

Fonte: SIAFI 2015 e SIAFI2016
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2.3.3 Informações sobre a Execução das Despesas
Quadro 23 - Despesas Totais por Modalidade de Contratação
Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
(a+b+c+d+e+f+g)

Despesa executada
2016

%

74.290.106,95

Despesa paga
2015

14,8

%

77.821.249,57

2016

18,1

%

56.381.189,90

2015

12,0

%

50.015.707,69

a) Convite

-

-

-

-

b) Tomada de Preços

-

-

-

-

13,1

c) Concorrência

13.126.149,82

2,6

18.112.352,70

4,2

11.095.257,66

2,4

13.108.732,73

3,4

d) Pregão

52.373.750,50

10,4

57.151.208,71

13,3

38.584.932,10

8,2

35.176.570,01

9,2

e) Concurso

-

-

-

-

f) Consulta

-

-

-

-

g) Regime Dif. de Contratações
Públicas

8.790.206,63

1,7

2.557.688,16

0,6

6.701.000,14

1,4

1.730.404,95

0,5

2. Contratações Diretas (h+i)

33.376.447,49

6,6

32.903.319,70

7,7

28.051.608,49

6,0

24.398.776,66

6,4

h) Dispensa

28.842.947,81

5,7

29.494.575,28

6,9

24.835.547,98

5,3

22.715.632,70

5,9

4.533.499,68

0,9

3.408.744,42

0,8

3.216.060,51

0,7

1.683.143,96

0,4

3. Regime de Execução Especial

166.351,50

0,03

127.531,00

0,03

155.316,81

0,03

127.513,49

0,03

j) Suprimento de Fundos

166.351,50

0,03

127.531,00

155.316,81

0,03

127.513,49

0,03

4. Pagamento de Pessoal (k+l)

342.822.399,49

68,2

269.409.051,01

53,6

342.798.833,73

68,2

269.346.529,53

53,6

k) Pagamento em Folha

339.860.883,10

67,6

265.993.052,25

61,9

339.860.883,10

72,2

265.993.052,25

69,5

l) Diárias

2.961.516,39

0,6

3.415.998,76

0,8

2.937.950,63

0,6

3.353.477,28

0,9

5. Outros

51.971.807,41

10,3

49.117.399,10

11,4

43.013.690,16

9,1

38.868.675,21

10,2

502.627.112,84

100

429.378.550,38

100

470.400.639,09

100

382.757.202,58

100

i) Inexigibilidade

6. Total (1+2+3+4+5)
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Quadro 24- Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
DESPESAS CORRENTES
Grupos de Despesa
1. Despesas de Pessoal
VENCIMENTOS E VANTAGENS
FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGACOES PATRONAIS
Demais elementos do grupo

Empenhada
2016

Liquidada
2015

2015

2015

2016

2015

241.925.824,71 187.601.189,75 241.925.824,71 187.601.189,75

0,00

0,00

241.925.824,71

187.601.189,75

48.796.844,51
49.138.213,88

0,00
0,00

0,00
0,00

48.796.844,51
49.138.213,88

37.626.096,02
40.765.766,48

48.796.844,51
49.138.213,88

37.626.096,02
40.765.766,48

2. Juros e Encargos da Dívida
3. Outras Despesas Correntes
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
OUTROS SERVICOS DE
TERCEIROS – PJ
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
AUXILIO FINANCEIRO A
ESTUDANTES
MATERIAL DE CONSUMO
Demais elementos do grupo
Grupos de Despesa
4. Investimentos
OBRAS E INSTALACOES
AQUISICAO DE IMOVEIS
Demais elementos do grupo
5. Inversões Financeiras
6. Amortização da Dívida

Valores Pagos

2016

37.626.096,02
40.765.766,48

2016

RP não processados

Sem movimento
2016
40.586.028,97

2015
42.843.715,02

2016
35.020.088,89

2015
38.886.406,45

2016
5.565.940,08

2015
3.957.308,57

2016
34.430.575,56

2015
33.992.058,87

31.041.780,88

26.219.944,85

22.656.733,68

17.867.030,23

8.385.047,20

8.352.914,62

22.028.648,41

15.624.079,21

14.906.152,52

10.049.332,55

14.906.152,52

10.049.332,55

0,00

0,00

14.906.152,52

10.049.332,55

14.630.460,44

13.764.147,57

11.888.746,36

12.219.896,55

2.741.714,08

1.544.251,02

11.658.358,85

11.834.439,55

5.973.091,67
26.317.471,02

5.617.331,87
29.327.863,41

2.961.227,49
3.205.464,92
19.692.474,59 21.927.443,09
DESPESAS DE CAPITAL

3.011.864,18
6.624.996,43

2.411.866,95
7.400.420,32

2.908.511,88
19.462.343,22

2.748.383,55
20.655.092,03

Empenhada
2016
19.498.287,24
9.000.000,00
812.957,00

2015
19.909.693,39
10.000.000,00
5.653.469,47

Liquidada
2016
16.392.156,93
9.000.000,00
185.209,33

RP não Processados

2015
2016
15.164.046,21 3.106.130,31
0,00
10.000.000,00
1.855.137,29
627.747,67
Sem movimento

2015
4.745.647,18
0,00
3.798.332,18

Valores Pagos
2016
15.966.926,19
9.000.000,00
178.239,36

2015
14.325.879,83
7.000.000,00
534.884,74

Sem movimento

Fonte: Tesouro Gerencial 201
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Análise Crítica
Dentre os aspectos mais relevantes da execução das despesas, conforme demonstrada
nos Quadros 23 e 24, pode-se observar que o IFMA empregou esforços em executar o seu
orçamento por meio de licitação. Em 2016, o valor de despesas executadas, que se subordinam aos
normativos da Lei Nº 8.666/93, equivaleu a 69% em contratações licitadas, contra 31% 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, cabe ressaltar que:
- A despesas com aquisição de prédio para funcionamento da Reitoria, empenhada no
valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), equivale a 31,2% das despesas executadas;
- R$ 6.348.142,30 refere-se somente a fornecimento de energia elétrica, 22,3% das
despesas executadas;
- 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$ 8.891.893,13, equivale a 30,8%.
As três despesas listadas acima, representam um montante de R$ 24.330.035,43, e
representa um percentual de 84,3%.
Quanto ao Regime de Execução Especial, no que tange ao Suprimento de Fundos,
observa-se um aumento no valor concedido, justifica-se pelo início das atividades em três Campi
Avançados e dois Campi, necessitando o recurso para custear pequenas despesas de instalação.
Registra-se ainda uma redução nos gastos com diárias no percentual de 13,3%, quando
comparado ao exercício de 2015.
Verifica-se elevação nos gastos com pessoal em 27,7% motivadas pela política de
expansão da Rede Federal de educação, com a liberação de novos códigos de vagas para
contratação de novos Servidores.
Diante da redução do orçamento de custeio, em relação a 2015, na ordem de 20%, e as
novas demandas de contratos de locação de mão de obra para os Campi em implantação, houve
necessidade de redução dos contratos já firmados no intuito de preservar o funcionamento da
Instituição, daí verifica-se uma redução de 5,27% na despesa empenhadas com a referida despesa
(ND 339037) se comparados os exercícios de 2015 e 2016.
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.
No que diz respeito às despesas com Capital, a maior representatividade foi para obras e
instalações (449051), porém no total executado em investimento, houve uma redução de 18%. Do
montante empenhado, 43,3% foi oriundo de descentralizações orçamentárias liberadas via Termo de
Execução Descentralizada entre este IFMA e a SETEC/MEC.
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2.3.4 Suprimento de fundos, Contas Bancárias Tipo B e Cartões e Pagamento do Governo
Federal
Quadro 25 - Concessão de suprimento de fundos
Meio de Concessão
Exercício
Financeiro

Unidade Gestora (UG) do SIAFI

Código
Nome ou Sigla
158128
IFMA - REITORIA
154854
IFMA /C GRAJAU
154855
IFMA /C PEDREIRAS
154859
IFMA /C S.JOSE DE RIBAMAR
158276
IFMA /C S. LUIS-MACARANA
158284
IFMA /C BARRA DO CORDA
158286
IFMA/MONTE CASTELO
2016
158291
IFMA /C. S.J. DOS PATOS
158293
IFMA /C CODO
158294
IFMA /C IMPERATRIZ
158295
IFMA /C ACAILANDIA
158455
IFMA /C COELHO NETO
158457
IFMA /C TIMON
TOTAL
158128
IFMA - REITORIA
154854
IFMA/C. GRAJAU
154859
IFMA /C. S.J. DE RIBAMAR
158276
IFMA /C. S. L.-MACARANA
158283
IFMA /C. BURITICUPU
158284
IFMA /C. BARRA DO CORDA
158286
IFMA /C. MONTE CASTELO
2015
158291
IFMA /C. S.JOAO DOS PATOS
158293
IFMA /C. CODO
158294
IFMA /C. IMPERATRIZ
158295
IFMA /C. ACAILANDIA
158296
IFMA /C. S.R.MANGABEIRAS
158297
IFMA /C. BACABAL
158455
IFMA /C. COELHO NETO
TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial 2015/2016

Conta Tipo B
Qde
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
0

Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cartão de Pagamento
do Governo Federal
Qde
Valor Total
9
30.200,00
5
26.000,00
2
10.960,00
5
9.774,00
12
44.500,00
5
9.600,00
2
8.000,00
2
15.700,00
21
11.528,74
6
41.290,00
2
13.500,00
3
7.040,00
1
5.600,00
75
233.692,74
5
15.390,00
1
6.400,00
3
3.000,00
9
39.500,00
4
32.000,00
1
4.300,00
1
1.800,00
1
4.600,00
33
19.245,35
5
40.000,00
2
13.500,00
1
3.840,00
1
4.120,00
1
3.840,00
68
191.535,35

Valor do
maior limite
individual
concedido
6.800,00
8.000,00
7.960,00
3.674,00
7.000,00
3.000,00
3.000,00
8.000,00
800,00
8.000,00
7.000,00
4.000,00
7.677,20
7.620,00
6.000,00
1.000,00
6.000,00
8.000,00
4.300,00
1.800,00
4.600,00
800,00
8.000,00
7.000,00
3.840,00
4.120,00
3.840,00
-

Quadro 26 - Utilização do suprimento de fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Exercício

2016

2015

Código

Nome ou Sigla

158128
158276
158284
158286
158291
158293
158294
158295
158455
158457
154854
154855
154859
TOTAL
158128
154854
154859
158276
158283
158284
158286

IFMA - REITORIA
IFMA /C S. LUIS-MACARANA
IFMA /C BARRA DO CORDA
IFMA/MONTE CASTELO
IFMA /C. S.J. DOS PATOS
IFMA /C CODO
IFMA /C IMPERATRIZ
IFMA /C ACAILANDIA
IFMA /C COELHO NETO
IFMA /C TIMON
IFMA /C GRAJAU
IFMA /C PEDREIRAS
IFMA /C S.JOSE DE RIBAMAR
IFMA/REITORIA
IFMA/GRAJAU
IFMA /S.J. DE RIBAMAR
IFMA /S. L.-MACARANA
IFMA /BURITICUPU
IFMA /BARRA DO CORDA
IFMA /MONTE CASTELO

Execução do Cartão Corporativos do Governo Federal
Saque
Fatura
Total
Valor dos
Valor das
(a+b)
Qde
Saques (a) Faturas (b)
13
3.879,59
15.099,65
18.979,24
0
0,00
31.055,51
31.055,51
0
0,00
4.285,65
4.285,65
0
0,00
7.104,39
7.104,39
1
370,83
5.239,27
5.610,10
2
900,00
8.920,48
9.820,48
0
0,00
30.400,99
30.400,99
0
0,00
11.058,79
11.058,79
0
0,00
3.749,15
3.749,15
0
0,00
590,00
590,00
0
0,00
20.496,98
20.496,98
1
672,00
5.006,50
5.678,50
0
0,00
8.592,48
8.592,48
17
5.822,42
151.599,84
157.422,26
7
1.629,98
6.631,51
8.261,49
0
0,00
6.662,48
6.662,48
0
0,00
1.849,60
1.849,60
0
0,00
28.771,54
28.771,54
0
0,00
17.356,48
17.356,48
0
0,00
2.476,00
2.476,00
0
0,00
779,41
779,41
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158291 IFMA /S.JOAO DOS PATOS
158293 IFMA /C. CODO
158294 IFMA /IMPERATRIZ
158295 IFMA /ACAILANDIA
158296 IFMA /S.R.MANGABEIRAS
158297 IFMA /BACABAL
158455 IFMA /COELHO NETO
TOTAL
Fonte: Tesouro Gerencial 2016

1
3
0
0
0
0
0
11

361,66
1.088,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.079,64

3.107,10
13.763,46
26.500,94
10.551,94
1.801,10
3.292,26
1.933,87
125.477,69

3.468,76
14.851,46
26.500,94
10.551,94
1.801,10
3.292,26
1.933,87
128.557,33

Quadro 27 - Classificação dos gastos com suprimento de fundos
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Elemento de Despesa

339030
154854

IFMA /C GRAJAU

339039

154855

IFMA /C PEDREIRAS

339030

339030
154859

IFMA /C S.J DE RIBAMAR

339039

Classificação do Objeto Gasto
Subitem da
Total
Despesa
06
50
42
07
19
21
16
22
28
44
26
15
24
39
41
11
23
17
16
19
63
42
16
17
26
24
39
22
59
63
18
01
07
19
16
17
26
15
24
25
19
63

250,00
310,00
17,65
97,50
389,60
1.381,07
1.952,25
355,20
144,00
119,70
2.798,04
485,38
1.876,59
4.316,00
140,00
198,00
320,00
829,00
450,00
2.495,00
1.572,00
782,80
1.294,40
118,00
1.145,50
290,80
570,00
800,00
240,00
565,00
160,00
513,00
180,07
36,00
1.640,26
353,30
2.221,39
358,00
661,76
744,70
640,00
1.244,00

158

339030

158128

IFMA - REITORIA

339036

339039

339047

339030

158276

IFMA /C S. LUIS-MACARANA

339039

158284

IFMA /C BARRA DO CORDA

339030

42
07
19
20
21
16
22
17
28
14
26
36
24
25
11
12
22
06
70
74
17
16
96
63
66
18
96
01
42
04
07
19
96
21
16
22
17
28
44
14
26
09
36
15
24
25
39
11
17
95
96
50
63
04

260,95
448,44
119,53
150,00
63,50
1.242,92
248,04
1.592,20
548,25
545,00
2.335,51
533,90
4.288,41
117,03
141,96
685,40
1.811,91
898,88
120,00
250,00
700,00
800,00
70,00
1.364,00
87,00
395,20
91,80
18,00
160,00
1.220,00
1.412,46
876,20
5.700,45
2.335,66
1.096,20
509,91
602,95
2.022,19
287,20
1.056,38
1.996,86
1.608,49
977,70
97,65
3.374,72
1.295,26
200,00
180,00
540,00
700,00
742,50
255,00
1.793,00
190,00

159

339039
339047

158286

IFMA/MONTE CASTELO

339030

339030
158291

IFMA /C. S.J. DOS PATOS

339036
339047

339030
158293

IFMA /C CODO

339036
339039

158294

IFMA /C IMPERATRIZ

339030

21
22
17
26
09
15
24
25
99
37
96
20
17
26
09
10
24
25
11
57
42
22
17
26
09
24
39
59
18
18
42
07
21
16
22
26
09
25
23
54
70
14
17
01
42
04
07
19
21
16
22
17
28
14

114,60
499,85
300,00
388,00
800,00
768,20
25,00
706,50
474,80
18,70
100,00
181,53
185,00
75,00
1.021,01
3.171,06
1.233,79
82,00
435,00
720,00
427,56
349,00
345,00
750,00
227,85
1.177,85
534,15
160,00
416,67
83,33
269,00
167,73
519,20
1.609,29
1.110,74
1.298,00
799,52
750,00
1.009,00
786,52
200,00
490,00
150,00
2.372,07
779,50
28,50
298,84
103,00
384,87
1.498,78
878,60
3.373,03
756,60
279,50
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339039

339030

158295

IFMA /C ACAILANDIA

339039

158455

IFMA /C COELHO NETO

158457 IFMA /C TIMON
Fonte: Tesouro Gerencial 2016

339030
339039
339030

26
09
36
29
15
24
25
39
41
59
11
23
17
20
16
65
46
63
07
20
96
21
16
17
44
14
26
09
36
35
10
24
25
39
20
16
19
79
46
63
16
26
24
63
26

3.357,52
1.828,90
396,21
20,50
326,64
1.938,69
848,50
898,00
1.079,10
34,00
65,00
484,50
705,00
150,00
130,00
1.218,00
497,00
3.295,00
218,85
104,50
13,41
777,35
759,32
327,88
87,71
935,04
1.120,98
215,57
19,98
303,75
211,60
881,26
900,00
70,00
1.926,00
1.142,59
490,00
280,00
75,00
198,00
948,53
1.591,97
418,65
790,00
590,00

Análise Crítica
A principal razão para o uso dessa ferramenta é a dificuldade de prever determinados
itens e mantê-los estocados no almoxarifado, principalmente aqueles com pouca ou mesmo única
ocorrência e materiais com prazo de validade muito exíguo e, por isso, difíceis de serem mantidos
em estoque. Por se tratarem de materiais de rara utilização, consumindo recursos em sua aquisição e
espaço físico de armazenamento, adquiri-los através da alternativa do cartão resulta numa
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otimização dos recursos, realizando-se a compra somente no caso de demandas pontuais. Nos anos
de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 o Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) 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 no Quadro 28 a seguir:
Quadro 28 - Consolidação dos Gastos com Suprimento de Fundos
VALOR
MÉDIA POR
ANO
CAMPI
CONCESSÕES
CONCEDIDO
CAMPUS
2012
13
73
241.353,39
18.565,65
2013
13
71
244.521,65
18.809,36
2014
11
56
172.868,96
15.715,36
2015
14
68
191.535,35
9.182,67
2016
13
75
233.692,74
17.976,36

MÉDIA POR
CONCESSÃO
3.306,21
3.443,97
3.086,95
2.816,70
3.115,90

Fonte: SIAFI 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016

Análises críticas da Tabela Utilização de Suprimento de Fundos
Observa-se em 2016, diminuição no número de campi que concederam e utilizaram o
CPGF para aquisições de pequeno valor ou para despesas urgentes, porém houve aumento na
quantidade de propostas de concessões, no valor total concedido, na média por campi e na média
por concessão em relação a 2015.
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.
Quadro 29 - Valores de Saque e Fatura Consolidados com Suprimento de Fundos
VALOR
MÉDIA POR
VALOR
ANO
SAQUES
SACADO
SAQUE
FATURA
2012
59
14.888,28
252,34
133.401,03
2013
59
13.241,88
224,44
142.583,16
2014
22
7.126,69
323,94
108.021,21
2015
11
3.079,64
279,97
125.477,69
2016
17
5.822,42
342,49
151.599,84

% SAQUE
10,04%
8,50%
6,19%
2,39%
3,69%

Fonte: SIAFI 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016

Observa-se no Quadro 29 acima, que ano a ano houve aumento no número de saques,
bem como no valor sacado, o aumento de valores sacados foi de 89,06% em relação a 2015.
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, 3,69%, ficou dentro do legalmente
autorizado.
No que tange as naturezas de despesas a que teve maior valor de utilização foi a
33903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO no valor de R$ 19.668,77 (dezenove mil,
seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), em segundo lugar ficou a 33903024
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES no valor de R$ 16.167,52
(dezesseis mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta e dois reais) e em terceiro lugar foi o
33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE no valor de R$ 12.041,95 (doze mil e quarenta e um
reais e noventa e cinco centavos).
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Quadro 30 - Valores pendentes de classificação
ND
DESCRIÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA
33903096 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
33903996 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO
33904796 OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PAGTO ANTECIPADO
TOTAL

VALOR
5.713,86
812,50
191,80
6.718,16

Por fim, verifica-se que há uma pendência em pagamentos antecipados, porém não
reclassificado na ordem de valor de R$ 6.718,16 (seis mil, setecentos e dezoito reais e dezesseis
centavos, conforme Quadro 30. Pelo que já foram tomadas providências para regularização.
2.4 Apresentação e Análise de Indicadores de Desempenho
Esta seção 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.
2.4.1 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 Quadro
que segue, considerando-se o exercício de referência do Relatório de Gestão e os quatro (4)
exercícios imediatamente anteriores.
Quadro 31 - 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/Alun
o
Índice
de
Eficiência
Acadêmica
–
Concluintes
Índice
de
Retenção
do
Fluxo Escolar
Relação
de
Alunos/Docente
em
Tempo
Integral
Gastos Correntes
por Aluno
Percentual
de

Fórmula de
Cálculo
*
*

2015

Exercícios
2014

5,78

2,78

4,57

4,72

6,95

23,46

20,90

23,58

39,50

52,75

7,56

5,34

3,35

17,09

25,80

63,21

55,80

7,55

76,71

81,69

55,93

48,89

41,21

36,85

17,31

26,04

26,54

27,03

26,66

21,29

7.377,9
4
60,19

8.177,8
1
60,51

2016

2013

2012

*
*

*
*

*
*

11.711,
54
67,72

11.200,
71
59,91

9.659,90
59,08
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Sócioeconômico

Gestão de
Pessoas

Gastos
com
Pessoal
Percentual
de
Gastos
com
outros Custeios
Percentual
de
Gastos
com
Investimentos
Número
de
Alunos
Matriculados por
Renda per Capita
Familiar
Índice
de
Titulação
do
Corpo Docente

*
20,09

22,01

23,32

21,02

20,21

7,26

14,41

13,82

14,69

14,36

**

**

**

**

**

*
*

*
3,48

3,39

3,20

3,06

2,78

* Fórmulas de cálculo descritas na seção 2.5.2 a seguir.
** Indicador trabalhado na forma de Tabela, constante no subitem 2.5.2.3.

2.4.2 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
No16/2016/CGPG/DDR/SETEC/SETEC-MEC, de 16 de dezembro de 2016, para a análise dos
indicadores de gestão do exercício 2016, 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.
2.4.2.1 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.
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Método de Cálculo:

RCV =

Inscrições
Vagas Ofertadas

Gráfico 10 – Representação Gráfica da Relação Inscrições / Vagas Ofertadas
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Analisando-se o Gráfico 10, observa-se que o indicador relação candidato/vaga
aumentou se comparado aos três últimos anos, o que demonstra o crescimento do número de
inscrições. Isto é resultado de políticas de divulgação adotada no ano de 2016 por este IFMA, bem
como, a melhoria na alimentação dos dados no SISTEC pelos campi.
 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
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Gráfico 11 – Representação Gráfica da Relação Ingressantes / Matrículas Atendidas
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Conforme mostra o Gráfico 11, a Relação Ingressantes/Matrículas Atendidas teve um
pequeno aumento em virtude do número de vagas ofertadas ter aumentado, resultado do aumento de
turmas/cursos, principalmente, nos campi da fase III do Processo de Expansão no qual este IFMA
encontra-se inserido.
 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 12 – Representação Gráfica da Relação Concluintes / Matrículas Atendidas
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Em 2016, observa-se, de acordo com o Gráfico 12, uma retomada no crescimento deste
indicador, visto que a Instituição vem aumentando o seu número de alunos matriculados em virtude
do início de funcionamento dos campi da fase III do Processo de Expansão.


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 =

∑ Concluint es X100
∑ Finalizados
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Gráfico 13 – Representação Gráfica do Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes
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Conforme mostra o Gráfico 13, verifica-se que o IFMA, em 2014, estava com o
indicador bem abaixo do valor de referência desejável pelo MEC (~100%), fato esse ocorrido
devido uma alimentação deficitária dos dados no SISTEC deste ano. No entanto, a partir de 2015,
este Instituto vem conseguindo, junto às suas unidades, uma melhoria na alimentação do SISTEC, o
que resulta na veracidade dos indicadores nestes últimos 02 (dois) anos. Visto, ainda, que, numa
análise temporal (2015-2016), há um aumento em sua eficiência acadêmica, tendendo para o valor
de referência desejável do MEC.
 Índice de Retenção do Fluxo Escolar
Objetivo: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos
matriculados.
Definições:
•
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
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Gráfico 14 – Representação Gráfica do Índice de retenção do fluxo Escolar
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Na análise do índice de retenção do fluxo escolar do IFMA, observa-se no Gráfico 14
que em 2015 o índice chegou a 48,89%, havendo um aumento de quase 7,7%. Em 2016, este
mesmo índice chega ao valor de 55,93%. É fato que houve um aumento durante estes anos, mas, é
necessário frisar que o aumento deste índice caiu para 7,04%, mesmo com o aumento no número de
alunos matriculados neste último ano, resultado do trabalho da Pró-Reitoria de Ensino que vem
adotando medidas, junto aos campi, para minimizar a retenção destes 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
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Gráfico 15 – Representação Gráfica da Relação Alunos / Docentes em Tempo Integral
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Analisando-se o Gráfico 15, percebe-se que, neste ano de 2016 mantém uma
descendente em relação à 2014, em virtude do aumento do número de alunos matriculados. Mas, o
IFMA continua com mantendo este índice acima do valor de referência do MEC (20).
 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 Equivalent e
N º Docentes

Tabela 38 – Relação de Aluno Equivalente / Docente em Tempo Integral
META MEC 2015
VALOR DE REFERÊNCIA DESEJÁVEL
TOTAL IFMA 2015
TOTAL IFMA 2016

20,00
≥ 20,00
25,32
22,02
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2.4.2.2 Indicadores Administrativos


Gastos Correntes por Aluno

Objetivo: Identificar os gastos correntes por aluno.
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 Matriculad os

X 100

Gráfico 16 – Representação Gráfica dos Gastos Correntes por Aluno
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Observa-se, de acordo com o Gráfico 16, que o indicador teve 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.
 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).
Gastos com Pessoal
X 100
Método de Cálculo: GCP =
Gastos Totais
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Gráfico 17 – Representação Gráfica do Percentual de Gastos com Pessoal
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Analisando-se o Gráfico 17, destaca-se, no ano de 2016, um visível aumento dos gastos
com pessoal, ficando próximo aos 68% dos gastos totais, devido às nomeações de novos servidores
que ocorreram resultante de concursos públicos, bem como, de contratações temporárias de
docentes que ocorreram devido ao afastamento de professores titulares para capacitação (mestrado,
doutorado e pós-doutorado), fato esse, observado no aumento do indicador de Titulação do Corpo
Docente.
 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
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Gráfico 18 – Representação Gráfica do Percentual com Outros Custeios
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Os gastos com outros custeios, que se referem à manutenção das atividades bem como
ações de assistência e capacitação, corresponde, neste ano de 2016, a 20,09% dos gastos totais,
conforme mostra o Gráfico 18. As informações indicam que, desde 2014, a representatividade sobre
os gastos totais vem diminuindo gradativamente, resultante da política econômica do Governo
Federal.
 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).
Total de Gastos com Investimentos e Inversões
X 100
Método de Cálculo: GCI =
Gastos Totais
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Gráfico 19 – Representação Gráfica do Percentual de Gastos com Investimentos

Percentual de Gastos com Investimentos
16,00
14,00
14,36

14,69

13,82

14,41

12,00
10,00
8,00

7,26

6,00
4,00
2,00
2012

2013

2014

2015

2016

Quanto aos gastos com investimentos, os mesmos mostram uma trajetória decrescente
neste ano de 2016 (ver Gráfico 19), em relação aos gastos totais. Em 2016, representaram 7,26%
dos gastos totais, enquanto em 2015 representavam 14,41% dos mesmos. Essa trajetória é reflexo
da redução de construção de novos campi, bem como, da redução de orçamento para investimento,
fruto da política econômica do Governo Federal.
2.4.2.3 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 39 apresenta a evolução do indicador socioeconômico no IFMA.

Método de Cálculo:

MRF =

Faixa Salarial
Matrículas Atendidas

X 100

De acordo com a Tabela 39 abaixo, verificamos o crescente número de estudantes
matriculados no exercício de 2016 cuja renda per capta concentra-se nas faixas até 1(um) salário
mínimo, sendo que 82,64% das famílias, tem como renda mensal até (½ ) meio salário mínimo ou
seja R$ 468,50. Comparando-se com o ano anterior há um aumento de 13,97% de estudantes em
situação de pobreza que tiveram acesso à instituição de ensino.
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Tabela 39 - 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

Exercícios
2014

2013

68,67

55,18%

33,81%

30,91%

24,52

15,11%

39,10%

42,37%

4,18

6,19%

14,08%

13,80%

2,27

10,97%

5,60%

5,60%

0,07

4,58%

3,51%

3,51%

0,28

7,97%

3,90%

3,80%

2016*
82,64%
13,51%
2,26%
0,95%
0,16%
0,38%

2015

2012

*Fonte: Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP.
2.4.2.4 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.
G *1 + A * 2 + E * 3 + M * 4 + D * 5
Método de Cálculo: TCD =
G + A+ E + M + D
Gráfico 20 – Representação Gráfica da Titulação do Corpo Docente
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Esse indicador apresenta a titulação do quadro docente do IFMA, conforme pode ser
visto no Gráfico 20. Percebe-se uma crescente desde o ano de 2012, demonstrando que, apesar do
ingresso de novos servidores ao longo desses últimos anos, o IFMA continua executando suas
políticas de qualificação.
2.5 Informações sobre Projetos e Programas Financiados com Recursos Externos
Este item não aplica-se à este Instituto pois o mesmo não possui projetos e programas
financiados com recursos externos contratados junto a organismos multilaterais de crédito e
agências governamentais estrangeiras.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
Este capítulo apresenta informações sobre a estrutura de governança da instituição,
gestão de riscos e controles internos, 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 057/2014CONSUP, 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 diretores-gerais de campi com 05 (cinco) representantes, eleitos
por seus pares, na forma regimental e ex-Reitores, 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;
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•

Aprovar o projeto político-pedagógico, a organização didática, regulamentos
internos e normas disciplinares;
• 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.
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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 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 (CISPCCTAE), 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:
178

•
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 40 traz uma análise comparativa do cumprimento
do PAINT-2015.
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Tabela 40 - 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;

181

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.

158291

São João

Auditoria não realizada
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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

RA 08
RA 18
RA 11
NA 51
RA 03

OS 11/15
do

OS 08/15

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

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

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;
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.
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;
4. Registros de depreciação, amortização e exaustão de forma

PROVIDENCIAS
ADOTADA
GESTÃO.

Constatações

PELA

não

185

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

precária;
5. Registros no SPIUNET de forma precária, isto é, ausência de
documentos definitivos de imóveis.

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

Castelo
158291

São

João

Auditoria não realizada

dos 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
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4. DA GESTÃO DE FROTAS – AÇÃO 05 DO PAINT
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

187

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
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AUDITORIAS PROGRAMADAS
Unidade
Gestora

CÂMPUS

158128

Reitoria

AUDITORIAS REALIZADAS
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.

RA 02
RA 25
1.Inobservância
de
cumprimento
determinações da IN TCU 55/2007
RA 13

1.
Fragilidade nos controles internos
existentes nos processos de afastamento

PROVIDENCIA
S
ADOTADA
PELA
GESTÃO.
1.
Não
implementada até
o dasencerramento
do exercício
Implementada
ações de melhoria
nos
controles
internos.
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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.

191

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
se que das auditorias programadas no PAINT
PAINT-2015,
2015, foram executas em
termos quantitativos, um percentual 84% (oitenta e quatro por cento) do total, conforme
demonstração do Gráfico 21 a seguir.
Gráfico 21 – 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
(CD-3)
3) no campus São Luís Monte
Castelo, fato que alteração a estrutura organizacional da auditoria e impactaram em seus resultados.
3.2.1 Sobreposição de Carga Horária - PRONATEC
3.3

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

A Corregedoria Interna do Instituto Federal do Mara
Maranhão
nhão 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 de auditoria ou 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, a corregedoria pode agir de ofício, inclusive
a partir de notícias divulgadas na imprensa, desde que haja indícios de autoria ou materialidade da
prática de ilícitos administrativos,
ministrativos, 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
imentos administrativos visa aumentar a credibilidade do IFMA frente aos servidores, aos
outros órgãos da Administração Pública e à sociedade em geral.
Base Legal
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, dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos
cos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, disciplinando
os pontos centrais acerca do poder disciplinar da Administração Pública Federal, no Título IV – Do
Regime Disciplinar, em seus artigos 116 a 182.
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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 da prática 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 – IFMA, 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.
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.
Os processos instaurados pela Corregedoria Interna do IFMA no ano de 2015 visaram
investigar principalmente denúncias sobre Acúmulo Ilegal de Cargos, Abandono de Cargo,
Inassiduidade Habitual, Fraude em Concurso Público e Reposição ao Erário.
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. Já a
Corregedoria, além da instauração e acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares
e Sindicâncias, emite:
• Declarações: documento informando se o servidor responde ou não a Processo
Administrativo Disciplinar ou Sindicância;
• Notificações: Comunicação oficial utilizada pela Corregedoria para informar a
abertura do processo ou concedendo prazo para regularização da situação do
servidor;
• Termos de regularidade: Quando o servidor, devidamente notificado, regulariza
sua situação antes da instauração do Processo Administrativo Disciplinar;
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 por fim a coordenação será exercida mediante a organização e
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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.
Nos processos de Acúmulo de Cargos, Inassiduidade Habitual e Abandono de Cargo, o
Rito utilizado é o Sumário, procedimento mais célere e resumido, já que a autoria e materialidade já
estão devidamente comprovada nos autos. Nestes processos a Comissão instituída por portaria
publicada, realiza a citação e indiciamento pessoal do investigado, para que este apresente sua
defesa escrita no prazo de 05 (cinco) dias. Após este prazo, com a juntada da defesa, é elaborado o
relatório final e enviado ao Reitor para a decisão.
Já o Rito Ordinário é utilizado para apurar irregularidades mais complexas, sendo
concedido prazos mais dilatados e um maior número de servidores participando das Comissões.
Quanto às responsabilidades, a equipe da Corregedoria no ano de 2016 realizou:
• 138 (Cento e trinta e oito) Processos Administrativos Disciplinares, conforme
quadro em anexo, obtendo bons resultados destes procedimentos, já que muitos
investigados optaram por solucionar a lide antes do relatório final;
• 199 (Cento e noventa e nove) termos de regularidade;
• 131 (Cinquenta e uma) Notificações;
• 285 (Vinte e cinco) Declarações;
• 04 (Quatro) Relatórios Finais;
• 05 (Cinco) Diligências / Viagens aos Campi com Comissão Processante para
apuração de denúncias e divulgação do trabalho da Corregedoria junto às
comunidades de cada Campus. A primeira delas aos Campi de Imperatriz,
Açailândia e Buriticupu, a segunda ao Campus Santa Inês, a terceira aos Campi de
Pinheiro e Alcântara, a quarta aos Campi de Codó, Coelho Neto, Caxias e Timon e a
última ao Campus Barra do Corda;
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 (552% em
relação a 2015) 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, este gestor informa que estas estam prejudicadas, pois por diversas vezes solicitou via
e-mail/telefone o seu cadastro, login e senha no sistema de Correição Federal, sem, contudo, obter
êxito em seus pedidos.
A Tabela 41 a seguir apresenta um resumo dos processos administrativos disciplinares e
sindicâncias instaurados, em 2014, pela Corregedoria Interna do IFMA, com suas respectivas
situações:
Tabela 41 – Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias em 2016 no IFMA.
Nº
PROCESSO
CAMPUS
SITUAÇÃO
1
2

23249.002111.2015-83
23249.007544.2015-81

Açailândia
Açailândia

Em fase de Notificação
Regularizado - Servidor apresentou Portaria
de Exoneração e concordou em restituir D.E.

3
4
5
6

23249.029593.2016-54
23249.052443.2016-44
23249.013620.2013-24
23249.001721.2015-60

Açailândia
Açailândia
Açailândia
Açailândia

7

23249.023423.2014-11

Açailândia

Em fase de Notificação
Enviado à Reitoria para deliberação
Sindicância
Em fase de formação da Comissão
Processante
Relatório Final
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8

23249.010387.2014-17

Alcântara

9
10
11
12

23249.056713.2016-96
23249.038162.2015-14
23249.017448.2016-21
23249.017449.2016-75

Alcântara
Alcântara
Alcântara
Alcântara

13
14

23249.003802.2013-97
23249.023914.2015-26

Bacabal
Bacabal

15

23249.032853.2016-79

Bacabal

16

23249.024848.2015-11

Barra do Corda

17

23249.021016.2016-14

Barra do Corda

18

23249.010387.2014-17

Barra do Corda

19

23249.024845.2015-78

Barra do Corda

20
21
22
23
24
25
26

23249.007221.2016-17
23249.017185.2015-79
23249.041062.2015-59
23249.024567.2015-59
23249.017509.2016-51
23249.010387.2014-17
23249.028121.2015-11

Barra do Corda
Barra do Corda
Barra do Corda
Barreirinhas
Barreirinhas
Barreirinhas
Barreirinhas

27
28

23249.027083.2015-61
23249.008551.2014-18

Barreirinhas
Buriticupu

29
30
31
32

23249.008399.2015-54
23249.051362.2016-27
23249.034652.2015-25
23249.010387.2014-17

Buriticupu
Buriticupu
Buriticupu
Buriticupu

33
34
35
36
37

23249.010387.2014-17
23249.024524.2016-54
23249.045584.2015-21
23249.014871.2016-79
23249.024339.2016-61

Buriticupu
Buriticupu
Buriticupu
Buriticupu
Buriticupu

38

23249.034865.2015-57

Caxias

39

23249.034867.2015-46

Caxias

40

23249.013682.2016-89

Caxias

41
42

23249.034871.2015-12
23249.040806.2014-37

Caxias
Centro

Regularizada - Apresentou Portaria de
Exoneração da SEEDUC-MA
Em fase de Notificação
Arquivado - Perda do objeto
Anexado ao Processo 23249.017449.2016-75
Arquivado - Servidores entraram em acordo
de conciliação
Relatório Final
Em fase de Notificação
Em fase de formação da Comissão
Processante
Suspenso - Aguardando Portaria de
Exoneração
Regularizado - Apresentou Exoneração da
SEC-BA
Regularizado - Apresentou CTPS e
compatibilidade UNISULMA/IFMA
Suspenso - Aguardando Portaria de
Exoneração
Indiciamento
Relatório Final enviado à Reitoria
Encerrado - Servidor suspenso por 15 dias
Indiciamento
Em fase de Notificação
Regularizada
Regularizado - Apresentou Portaria de
Remoção para o Campus MARACANÃ
Suspenso - Servidora afastada até 13.04.2017
Relatório Final enviado ao Reitor para
decisão
Indiciamento
Em fase de Notificação
Regularizado
Suspenso - Aguardando Portaria de
Exoneração
Regularizado
Indiciamento
Indiciamento
Indiciamento
Anexado ao Processo nº 23249.014871.201679
Regularizado - Apresentou CTPS com
extinção de contrato anterior
Regularizado - Apresentou Publicação de
exoneração e compatibilidade de horários
Regularizado - Apresentou Portaria de
Vacância da Pref. São luís
Defesa Escrita apresentada
Sindicância
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43

23249.010387.2014-17

44

23249.007777.2013-11

45

23249.034046.2013-48

46

23249.022572.2016-16

47

23249.018693.2015-74

48
49
50

23249.021021.2016-27
23249.018555.2016-76
23249.010387.2014-17

Histórico
Centro
Histórico
Centro
Histórico
Centro
Histórico
Centro
Histórico
Centro
Histórico
Coelho Neto
Imperatriz
Imperatriz

51

23249.000743.2015-11

Imperatriz

52

23249.005555.2016-14

Maracanã

53
54
55
56

23249.026793.2015-74
23249.007472.2013-17
23249.021040.2016-53
23249.026991.2016-19

Maracanã
Maracanã
Maracanã
Maracanã

57

23249.010387.2014-17

Maracanã

58

23249.020699.2012-69

Maracanã

59
60

23249.010387.2014-17
23249.030475.2016-99

Maracanã
Maracanã

61
62

23249.036489.2014-54
23249.036212.2014-21

Maracanã
Monte Castelo

63
64
65

23249.029720.2012-91
23249.021490.2013-11
23249.042455.2015-81

Monte Castelo
Monte Castelo
Monte Castelo

66
67

23249.011183.2013-12
23249.010387.2014-17

Monte Castelo
Monte Castelo

68
69
70
71

23249.010387.2014-17
23249.010387.2014-17
23249.039534.2014-22
23249.010387.2014-17

Monte Castelo
Monte Castelo
Monte Castelo
Monte Castelo

72

23249.010387.2014-18

Monte Castelo

73

23249.001234.2016-32

Monte Castelo

Enviado à PROGEPE para execução da
dívida
Sindicância
Sindicância
Em fase de
Processante
Indiciamento

formação

da

Comissão

Suspenso - Aguardando portaria SEDUC
Em fase de Notificação
Arquivado - Regularizado (Apresentou
Portaria de Exoneração)
Em fase de formação da Comissão
Processante
Impetrou recurso administrativo contra
reposição ao erário - Sob análise
Em fase de notificação
Suspenso - Ordem Judicial
Arquivado - Rescindiu contrato com IFMA
Suspenso - Apresentou pedido de redução de
CH na SEEDUC-MA
Notificado com planilha de valores a
devolver ao erário
Regularizado - Portaria de exoneração da
SEDUC - MA publicada
Indiciamento
Em fase de formação da Comissão
Processante
Sindicância
Em fase de formação da Comissão
Processante
Relatório Final
Em fase de notificação
Arquivado - Servidor pediu exoneração do
IFMA
Suspenso - Ordem Judicial
Suspenso - Aguardando Portaria de
Exoneração
Encerrado - Servidora demitida
Indiciamento
Suspenso - Aguardando publicação
Suspenso - Aguardando redução de carga
horária do IFMA
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
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74

23249.017594.2013-11

75

23249.010387.2014-17

76

23249.026068.2015-12

77
78
79

23249.010387.2014-17
23249.026067.2015-51
23249.037289.2014-19

80
81
82
83

23249.008984.2013-92
23249.025398.2013-11
23249.029141.2013-21
23249.010387.2014-17

84
85

23249.051431.2016-19
23249.028812.2015-13

86

23249.013243.2016-76

87

23249.027246.2015-14

88

23249.028843.2015-58

89

23249.010387.2014-17

90
91
92
93
94

23249.016775.2016-65
23249.027715.2016-78
23249.046394.2015-21
23249.027990.2016-91
23249.022095.2012-57

95

23249.024703.2015-19

96

23249.024704.2015-55

97

23249.024705.2015-16

98

23249.024707.2015-99

99

23249.024709.2015-88

100
101

23249.024710.2015-11
23249.024711.2015-57

102

23249.024713.2015-46

103
104

23249.051098.2016-21
23249.040126.2015-11

Monte Castelo

Arquivado - Servidor pediu exoneração do
IFMA
Monte Castelo Regularizada - Assinou declaração de
restituição ao erário
Monte Castelo Suspenso - Aguardando Portaria de
Exoneração
Monte Castelo Indiciamento
Monte Castelo Notificado para opção de cargo
Monte Castelo Em fase de formação da Comissão
Processante
Monte Castelo Prescrito
Monte Castelo Prescrito
Monte Castelo Arquivado a pedido da denunciante
Monte Castelo Regularizado - Apresentou Portaria de
Exoneração
Monte Castelo Em fase de Notificação
Pinheiro
Regularizada - Apresentou Contrato de
trabalho com a SEDUC-MA com data de
término.
Pinheiro/ M. Regularizado - Apresentou Publicação da
Castelo
Exoneração SEEDUC
Pinheiro
Suspenso - Aguardando Publicação de
Exoneração SEEDUC
Pinheiro
Suspenso - Aguardando declarações de
Cargas Horárias
Pinheiro
Suspenso - Aguardando Portaria de
Exoneração / Servidor afastado
Pinheiro
Arquivado - Contrato do servidor encerrado
Reitoria
Em fase de Notificação
Santa Inês
Encerrado - Servidor demitido
Santa Inês
Entregue pela PROGEPE
Santa Inês
Arquivado - Servidor demitido por decisão do
Processo nº 23249.046394.2015-21)
Santa Inês
Suspenso - Servidora em fase final de
Afastamento
Santa Inês
Suspenso - Aguardando C.H./Jornada após
ser removido pela SEEDUC p/ Santa Inês
Santa Inês
Arquivado - Servidor demitido por decisão do
Processo nº 23249.046394.2015-21
Santa Inês
Suspenso - Falta publicação da Portaria de
Exoneração
Santa Inês
Suspenso - Falta Publicação de Permuta da
SEEDUC-MA
Santa Inês
Indiciamento
Santa Inês
Regularizado - Apresentou portaria de
remoção p/ o Campus Barra do Corda
Santa Inês
Regularizada - Apresentou Portaria de
Exoneração da SEEDUC-MA publicada
Santa Inês
Enviado à Reitoria para deliberação
Santa Inês
Indiciamento
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105
106

23249.051099.2016-76
23249.051117.2016-11

Santa Inês
Santa Inês

Enviado à Reitoria para deliberação
Em fase de formação da Comissão
Processante
Indiciamento
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Indiciamento
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
Em fase de formação da Comissão
Processante
de Em fase de Notificação

107
108

23249.006889.2014-35
23249.012627.2016-71

Santa Inês
Santa Inês

109

23249.024795.2015-29

Santa Inês

110
111

23249.006178.2012-15
23249.004310.2015-26

Santa Inês
Santa Inês

112

23249.004255.2015-74

Santa Inês

113

23249.004269.2015.98

Santa Inês

114

23249.004202.2015-53

Santa Inês

115

23249.012554.2016-18

Santa Inês

116

23249.009560.2016-98

Santa Inês

117

23249.046382.2015-11

Santa Inês

118

23249.004199.2015-78

Santa Inês

119

23249.004335.2015-20

Santa Inês

120

23249.010186.2016-73

Santa Inês

121

23249.010185.2016-29

Santa Inês

122

23249.023766.2016-21

Santa Inês

123

23249.010387.2014-17

124

23249.040526.2016-91

125

23249.010387.2014-17

126

23249.021035.2016-41

127

23249.028362.2016-23

128
129
130
131

23249.019072.2014-27
23249.015586.2016-75
23249.051444.2016-71
23249.037765.2015-82

São José
Ribamar
São José de
Ribamar
São Raimundo
das
Mangabeiras
São Raimundo
das
Mangabeiras
São Raimundo
das
Mangabeiras
Timon
Timon
Timon
Timon

Em fase de Notificação
Suspenso Exoneração
Regularizado
Vacância
Em fase de
Processante

Aguardando

-

Apresentou

formação

Portaria

Portaria

da

de

de

Comissão

Relatório Final
Em fase de Notificação
Em fase de Notificação
Regularizada - Apresentou declarações de
compatibilidade
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132

23249.010387.2014-17

Timon

133
134
135

23249.047247.2015-77
23249.024505.2016-28
23249.024598.2015-18

Timon
Timon
Zé Doca

136
137
138

23249.013645.2016-71
23249.010387.2014-17
23249.010178.2015-46

Zé Doca
Zé Doca
Zé Doca

Regularizada - Apresentou rescisão com
UESPI e aposentadoria da SEEDUC-PI
Indiciamento
Indiciamento
Regularizado - Apresentou Portaria de
Exoneração da SEEDUC-MA publicada
Indiciamento
Regularizada
Indiciamento

Os procedimentos administrativos disciplinares descritos deste ponto em diante dizem
respeito à apuração de responsabilidades de prestadores de serviços terceirizados, cujo objetivo é
apura a verdade dos fatos apresentados nas representações ou denúncias, no âmbito da Unidades do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA.
Os processos foram disciplinados segundo as regras da Constituição Federal de 1988 e
pelas Leis nº 8.666/1993, 10.520/2002, de acordo com os ritos da Lei nº 9.784/1999.
Quadro 32- Processos de Apuração de Responsabilidade Abertos e/ou Processados em 2016
UNIDADE: IFMA CAMPUS BARREIRINHAS
UG/GESTÃO:
158285
Processo:
23249.017110.2016-79
Atuação: 07/04/2016
Início: 07/04/2016
Acusada:
Starup Comercio e Serviços Ltda.
CNPJ:
00.708.768/0001-14
Objeto:
Apuração de responsabilidade pela não entrega de uma bomba submersa no prazo
acordado, item licitado e empenhado.
Resultado:
Constatou que o material foi entregue com bastante atraso e somente após a
abertura do processo disciplinar. Há indicativo de aplicação de penalidade pelo
atraso na entrega dos materiais.
UNIDADE: IFMA REITORIA
UG/GESTÃO:
158128
Processo:
23249.009578.2016-91
Atuação:
Início:09/11/2016
29/02/2016
Acusada:
F.W. Comércio e Serviços Ltda
CNPJ:
21.081.080/0001-27
Objeto:
Descumprimento de execução do objeto: deixou realizar a entrega parcelada de
água engarrafada em garrafões de 20 litros.
Resultado:
Em andamento
UNIDADE: IFMA REITORIA
UG/GESTÃO:
158128
Processo:
23249.013677.2016-76
Atuação:
Início: 09/05/2016
24/03/2016
Acusada:
O.S. Souza Transporte e Serviços Eireli
CNPJ:
11.794.559/0001-57
Objeto:
Apuração de descumprimento de obrigações contratuais ou execução irregular do
objeto.
Resultado:
Em andamento
UNIDADE: IFMA
CAXIAS,
TIMON,
GRAJAÚ,
SÃO UG/GESTÃO:
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Processo:
23249.045656.2015-39
Atuação:
Início: 2016
12/12/2015
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Acusada:
Objeto:
Resultado:
UNIDADE:
Processo:
Acusada:
Objeto:
Resultado:
UNIDADE:
Processo:
Acusada:
Objeto:
Resultado:
UNIDADE:
Processo:
Acusada:
Objeto:
Resultado:
UNIDADE:
Processo:
Acusada:
Objeto:

Resultado:
UNIDADE:
Processo:
Acusada:
Objeto:

Resultado:

EME – Serviços Gerais Ltda

CNPJ:
00.875.943/0001-68
Descumprimento de obrigações contratuais ou execução irregular do contrato
Em andamento
IFMA REITORIA, ALCÂNTARA, BARREIRINHAS, UG/GESTÃO:
PINHEIRO E VIANA
158128
23249.046089.2016-19
Atuação:
Início: 07/11/2016
25/09/2016
Igor A. Aguiar Comércio e Serviços ME
CNPJ:
08.611.082/0001-12
Descumprimento de obrigações contratuais
Em andamento
UG/GESTÃO:
IFMA CAMPUS PEDREIRAS
154855
23249.038753.2015Atuação: 06/11/2015
Início: 2016.
75
CNPJ:
MG Comercial de Equipamentos e Serviços Eireli – ME
15.135.630/0001-40
Aquisição de quadros escolares
Suspensão Temporária de Licitar e Contratar com a Administração por prazo não
superior a 02 anos e multa de 5% sobre o valor total da Nota de Empenho.
IFMA
CAMPUS
SÃO
RAIMUNDO
DAS UG/GESTÃO:
MANGABEIRAS
158296
23249.023920.2016-64
Atuação:
Início: 08/08/2016
13/05/2016
Zurc Saneamento e Construções Ltda-EPP
CNPJ:
07.073.558/0001-46
Descumprimento de contrato, morosidade em edificação do ginásio poliesportivo
Em andamento
IFMA CAMPUS MONTE CASTELO
UG/GESTÃO:
158286
23249.039840/2015-41
Atuação:
Início: 2016
03/11/2015
F.J. Frios Comércios e Serviços de Ar Condicionado
CNPJ:
13.218.853/0001-46
Descumprimento de contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos condicionadores de ar do tipo janela, tipo splits e equipamentos de
refrigeração do IFMA.
Em andamento
IFMA CAMPUS IMPERATRIZ
UG/GESTÃO:
158294
23249.003427/20162-8
Atuação: 04/02/2016 Início: 23/05/2016
INFOTECH Construções LTDA
CNPJ:
04.257.582/0001-47
Apuração por descumprimento de Clausula do Contrato nº 03/2014, execução
irregular das especificações, projetos e prazos; lentidão do seu cumprimento,
levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra no
prazo estipulado; paralisação da obra sem justa causa e prévia comunicação à
Administração e abandono da obra sem qualquer justificativas.
Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III
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UNIDADE: IFMA REITORIA
Processo:

23249.032560/2015-19

Acusada:

CNPJ:
07.270.170/0001-35
Apuração de responsabilidade por descumprimento de clausula do contrato
Em andamento

Objeto:
Resultado:

Atuação:
27/08/2015
DCN – Destac Conservadora Nacional Ltda.

UG/GESTÃO:
158128
Início: 02/05/2016

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.
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 C), 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. Desde o ano de 2015, foi elaborado o Plano de Gestão de Risco para o Macroprocesso de
Apoio - Infraestrutura de Tecnologia da Informação (ver Anexo D), o qual faz parte da Dimensão
Estratégica Administração. Outros Planos de Gestão de Riscos, para os Macroprocessos
(Finalísticos e de Apoio) encontram-se em fase de elaboração.
Quanto ao funcionamento do controle interno a informação está estruturada conforme o
Quadro 33, 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 33 - 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.
2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os
servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.
3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.

VALORES
1

2

3

4
X
X

X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em

5

X
X
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documentos formais.
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.

X

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.

X

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
X

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

5

1

2

3

4

5
X
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validade e qualidade ao longo do tempo.
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.
(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.
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
Este capítulo contempla informações sobre gestão de pessoas, gestão do patrimônio e
infraestrutura, gestão da tecnologia da informação e gestão ambiental e sustentabilidade.
4.1 GESTÃO DE PESSOAS
Nesse subitem aborda-se a gestão de pessoas na esfera do IFMA, apresentando-se dados
e informações, as quais mostram a estrutura detalhada de pessoal do órgão, e toda a composição da
força de trabalho, demonstrando lotação efetiva, servidores que ingressaram no órgão
incrementando assim a força de trabalho da Instituição, servidores egressos, servidores contratados
temporariamente no exercício de 2016, bem como verificar a distribuição dos mesmo dentre as
áreas meio e fim.
Demonstram-se aspectos qualitativos sobre a força de trabalho, quanto à política de
capacitação e treinamento de pessoal do IFMA. Também se detalha a estrutura de Cargos de
Direção e funções do FMA, funções gratificadas e despesa de pessoal.
4.1.1 Estrutura de Pessoal da Unidade
Tabela 42 - Força de Trabalho da UPC - Situação apurada em 31/12/2016
Lotação
Por parte do IFMA
Autorizada Efetiva
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício

2834

568

86

2.834

568

86

2.822

566

83

1.1. Membros de poder e agentes políticos
1.2. Servidores de Carreira
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
descentralizado

03

1.2.3. Servidores de carreira em exercício
provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos
e esferas
2. Servidores com Contratos Temporários

02

01

07

01

03

146

87

99

1

0

0

655

185

3. Servidores sem Vínculo com a
Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
Fonte: SIAPE dez/2016

2.981
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Tabela 43 - Distribuição da Lotação Efetiva - Situação apurada em 31/12/16
Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Área Meio

Área Fim

1. Servidores de Carreira (1.1)

1329

1506

1.1. Servidores de Carreira
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4)
1.1.2. Servidores de carreira vinculada ao órgão

1329

1506

1318

1504

1.1.3. Servidores de carreira em exercício
descentralizado
1.1.4. Servidores de carreira em exercício
provisório
1.1.5. Servidores requisitados de outros órgãos e
esferas
2. Servidores com Contratos Temporários

03

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

02

01

06

01

33

113

01
1363

1619

ANÁLISE CRÍTICA
Durante o ano de 2016, foram realizados 02 concurso, que propiciou admissão 338
servidores para o cargo de Professor EBTT, e 161 Técnicos Administrativos de diferentes níveis,
Tivemos também 83 servidores egressos, dos quais 13 servidores que se aposentaram, 68
servidores que pediram vacância , e 02 servidores ativos permanente, foram transformados em
instituições de pensão,
Tabela 44 - Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comissões e Funções Gratificadas da UPC Situação apurada em 31/12/2016
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

Lotação

Ingressos

Egressos

Efetiva
152

Exercício
143

Exercício
59

37

152

139

59

37

131

20

02
01
01
461

384
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2.3 Servidores de Outros órgãos e Esferas

01

01

3. Total de Servidores em Cargo e em Função
(1+2) Fonte:

614

527

190

57

Os dados utilizados para elaboração dos quadros quantitativos da força de trabalho no
IFMA (Tabelas 42 a 44) foram referentes à Fita Espelho do SIAPE e ao Extrator de Dados do
SIAPE, ambos de dezembro de 2016, 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 53,3% da força de trabalho lotado na área fim e 46,7% na área meio.
Quanto ao detalhamento da estrutura de Cargo em Comissões e Funções Gratificadas o
IFMA possuía Conforme demonstrado na Tabela 44, em dezembro de 2016, de 152 Cargos de
Direção e Assessoramento (CD) e 471 Cargos de Função Gratificada (FG)., em cumprimento
Portaria nº 820, de 03 de agosto de 2016 do Ministério da Educação, dos 172 CD(s) destinados ao
IFMA, 20 foram remanejados ao Ministério da Educação -MEC ( 12 CD-03 e 08 CD-04) e 10
Funções Gratificadas (02 FG-01 e 08 FG-02). Destaca-se que dos 527 Cargos de Direção e Função
Gratificada 99% é ocupado por servidores da Administração, o que demonstra total cumprimento do
que dispõe o Decreto nº 5.497/2005. Em relação ao total de servidores ativos na Instituição, a
relação é de um gestor (CD) para cada 5,06 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 11 tipos ocorridos em 2016, destacam-se 460 (5,95%) casos para licença de tratamento de por
motivo de doença em familiares; 168 (4,87%) por motivo doença pessoa da família, após 60 dias
sem remuneração 03 (0,001%) com afastamento para mestrado/doutorado; 148 (5,24%) para prestar
colaboração técnica PCCTAE e Magistério para licença gestante/prorrogação; 53 (1,87%) para
licença paternidade : 66 (2,34), para prorrogação de licença paternidade;32 (1,13%) para tratar de
interesse particular; 02 (0,07 %); licença prêmio por assiduidade; 10 (0,35%) para cessão;14
(0,49%) e 40 (1,41%) 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
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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.
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4.1.2 Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Tabela 45 - Demonstrativo das Despesas com Pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/
Exercícios

Vencimentos
e Vantagens
Fixas

Retribuições Gratificações

Adicionais

Despesas de
Decisões
Exercícios
Judiciais
Anteriores
Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Indenizações

Total

Demais
Despesas
Variáveis

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
2016
125.335.120,27

Exercícios

10.812.811,11 19.565.689,06 38.180.864,54 18.298.167,69

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

6.091.149,39
4.930.655,21

1.383.504,15
1.187.963,03

316.493,89 1.573.340,41 221.559.156,51
419.867,50

4.930.655,21 207.803.620,16

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
2016
Exercícios

2015

-

162.613,60

14.372,06

84.276,82

12.917,57

5.364,60
-

-

-

4.551,86
-

-

-

188.918,12
97.194,34

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

2016

-

-

2015

-

-

17.060,14
-

2.430,73
-

5.496,00
-

-

4.337,14
-

-

-

31.340,01
0,00

Servidores cedidos com ônus
2016
707.173,13

Exercícios
2015

718.879,16

-

85.880,27
114.170,83

63.176,60
235.099,39

42.015,54
46.854,24

16.096,64
21.059,17

-

1.075,11
1.802,28

21.954,00
4.930.655,21

939.387,29
5.279.925,43
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Servidores com contrato temporário
2016
5.610.375,62

Exercícios
2015

4.538.644,33

-

447.848,13
555.186,94

183.274,55
158.051,65

1.000.684,96
687.709,32

-

213.343,81
135237,80

6.529,87
5.910,11

-

7.464.072,94
6.080.740,15
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Em relação à Tabela 45, 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).
4.1.3 Gestão de Riscos Relacionados ao Pessoal
Os riscos identificados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, no exercício de 2016,
deram-se devido à vacância de 68 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.
4.1.4 Contratação de Pessoal de Apoio e Estagiários
4.1.4.1 Contratação de Pessoal de Apoio
No Quadro 34 abaixo, apresenta-se as informações dos contratos de prestação de serviços
terceirizados celebrados com o IFMA, vigentes em 2016.
Quadro 34 -Contratos de Serviços de Apoio não Abrangidos pelo Plano de Cargos do IFMA
UNIDADE:IFMA CAMPUS AÇAILANDIA
UG/GESTÃO: 158295
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto
Início
Situação em 2016
05/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução de
07/03/2016
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

24/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
31/03/2016
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS ALCÂNTARA
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO:158292
Situação em 2016

19/2016

08.611.082/0001-12 Serviços de Motoristas para condução
07/03/2016
(A.IGOR)
de veículos oficiais.

Vigente

25/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
31/03/2016
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS BACABAL

UG/GESTÃO:158297
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Contratos Empresa (CNPJ)

Objeto

Início

Situação em 2016

06/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

26/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS BARRA DO CORDA
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 158284
Situação em 2016

07/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

27/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS BARREIRINHAS
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 158285
Situação em 2016

20/2016

08.611.082/0001-12 Serviços de Motoristas para condução
07/03/2016
(A.IGOR)
de veículos oficiais.

Vigente

28/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS BURITICUPU
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO:158283
Situação em 2016

08/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

29/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS CAXIAS
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto
09/2016

Início

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais (Caxias)

UG/GESTÃO: 158456
Situação em 2016
Vigente
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30/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

UNIDADE:IFMA CAMPUS CENTRO HISTÓRICO
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

Vigente

UG/GESTÃO: 158288
Situação em 2016

10/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

31/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS CODÓ
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 158293
Situação em 2016

01/2016

05.870.404/0001-50 Prestação de serviços de apoio
(RDC SERV. LTDA)administrativo.

11/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

32/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS COELHO NETO
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

18/01/2016

Início

Vigente

UG/GESTÃO: 158455
Situação em 2016

12/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais

Vigente

33/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS GRAJAÚ
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 154854
Situação em 2016

52/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução28/04/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

34/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância

Vigente
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Motorizada armada e Operador de
monitoramento.
UNIDADE:IFMA IMPERATRIZ
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

35/2016

Início

Serviços de Vigilância Ostensiva
05.920.248/0001-94 Armada, Desarmada, Vigilância
31/03/2016
(OSTENSIVA)
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

UNIDADE:IFMA CAMPUS MARACANÃ
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 158294
Situação em 2016

Vigente

UG/GESTÃO: 158276
Situação em 2016

13/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

36/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS MONTE CASTELO
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 158286
Situação em 2016

63/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução01/09/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

37/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS PEDREIRAS
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 154855
Situação em 2016

47/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução01/04/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

38/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA PINHEIRO
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto
39/2016

Início

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva
31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância

UG/GESTÃO: 158282
Situação em 2016
Vigente
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Motorizada armada e Operador de
monitoramento.
21/2016

08.611.082/0001-12 Serviços de Motoristas para condução
07/03/2016
(IGOR)
de veículos oficiais

UNIDADE:IFMA REITORIA
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

Vigente
UG/GESTÃO: 158128
Situação em 2016

03/2012

Limpeza, asseio e conservação com
controle, manuseio, coleta seletiva,
05.899.350/0001-55
transporte e destinação final dos 25/07/2012
(MAXTEC)
resíduos recicláveis gerados nas
instalações

Vigente

07/2012

00.875.943/0001-68 Serviços de apoio administrativo e
31/08/2012
(EME)
manutenção predial

Vigente

09/2012

Serviços de apoio administrativo e
05.899.350/0001-55 manutenção predial, com
25/09/2012
(MAXTEC)
fornecimento de todos os materiais de
consumo

Vigente

14/2013

Serviços de apoio administrativo e
05.899.350/0001-55 manutenção predial, com
29/11/2013
(MAXTEC)
fornecimento de todos os materiais de
consumo

Vigente

01/2014

Limpeza, asseio e conservação com
controle, manuseio, coleta seletiva,
05.899.350/0001-55
transporte e destinação final dos 08/01/2014
(MAXTEC)
resíduos recicláveis gerados nas
instalações

Vigente

04/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução de
07/03/2016
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

23/2016

Serviços de Vigilância Ostensiva
05.920.248/0001-94 Armada, Desarmada, Vigilância
31/03/2016
(OSTENSIVA)
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS SANTA INÊS
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto
14/2016

Início

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

UG/GESTÃO: 158290
Situação em 2016
Vigente
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40/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

UNIDADE:IFMA CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

Vigente

UG/GESTÃO: 158291
Situação em 2016

15/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

41/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 154859
Situação em 2016

48/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução01/04/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

42/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto
Início

UG/GESTÃO: 158296
Situação em 2016

16/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução07/03/2016
de
(OFFICE)
veículos oficiais.

Vigente

43/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva 31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS TIMON
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 158457
Situação em 2016

17/2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução
07/03/2016
(OFFICE)
de veículos oficiais.

Vigente

44/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente
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UNIDADE:IFMA CAMPUS VIANA
Contratos Empresa (CNPJ)
Objeto

Início

UG/GESTÃO: 154856
Situação em 2016

45/2016

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

49/2016

01/04/2016
08.611.082/0001-12 Serviços de Motoristas para
(IGOR)
condução de veículos oficiais.

Vigente

UNIDADE:IFMA CAMPUS ZÉ DOCA
Contratos Empresa (CNPJ) Objeto
18/2016

46/2016

Início

UG/GESTÃO: 158289
Situação em 2016

16.887.298/0001-33 Serviços profissionais na condução
07/03/2016
(OFFICE)
de veículos oficiais.

Vigente

05.920.248/0001-94 Serviços de Vigilância Ostensiva31/03/2016
(OSTENSIVA)
Armada, Desarmada, Vigilância
Motorizada armada e Operador de
monitoramento.

Vigente

4.1.4.2 Contratação de Estagiários
Durante o exercício de 2016 o Instituto Federal do Maranhão não realizou contratação de
estagiários.
4.1.5 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.
4.2 GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA
Esta seção visa evidenciar a forma como o IFMA gerencia sua frota de veículos
automotores e os bens imóveis sob sua responsabilidade, tanto de propriedade da União, quanto
locados de terceiros, demonstrando os controles internos relacionados à gestão desses itens do
patrimônio.
4.2.1 Gestão da Frota de Veículos
De forma geral, esta subseção objetiva expressar a maneira como o Instituto Federal do
Maranhão realiza a gestão de sua frota, como também apresenta-se os riscos sobre a gestão da frota
e os controles para mitigá-los, as despesas incorridas, entre outros. Destaca-se as referências sobre
as normas que regem a aquisição e o uso da frota e indica-se onde se possa encontrar as
informações sobre tais normas.
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4.2.1.1 Frota de Veículos Automotores de Propriedade da Unidade Jurisdicionada
4.2.1.1.1 Legislação que regula a constituição e a forma de utilização da frota de veículos
A frota de veículos do IFMA é regulamentada pela Resolução nº 10, de 10 de fevereiro de
2014, do Conselho Superior deste Instituto, e 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 o controle
mais eficiente da frota.
4.2.1.1.2. 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 vários 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 pessoas e mercadorias, açõesfim não poderiam ser prestadas eficientemente, comprometendo assim a efetividade das políticas do
IFMA.
A Tabela 46 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 46 - Quantidade de Veículos em Uso ou na Responsabilidade da UPC
CAMPUS

PLACA
NMQ -0393

REITORIA
10.735.145/0001-94

MODELO

ANO DE
FABRICAÇÃO
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

2012

218

NXA8782

FRONTIER
ONIBUS
CAMPIONE R
ONIBUS
CAMPIONE R
VECTRA
EXPRESSION
HILUX CD4X4

OJA5192

HILUX CD4X4 SRV

2013

NHH7694

S10 COLINA

2007

OJH1549

COMIL PIA ROD O

2013

NND8783

MOTO CG 150 FAN ESI

2010

NND6709

MOTO CG 150 FAN ESI

2010

NHT - 9256
OIW-1905
OJJ-6406

HOO-2465
NXQ-1390
HPV-5862
NNA-5811
PSH - 8123

HILUX
2009
NEO BUS
2009
CAMPIONE
2013
MOTO
NXR
150
BROS ES
2008
MOTO
NXR
150
BROS
2012
MOTO
NXR
150
BROS
2012
SAVEIRO 1.6
2009
LOGAN 1.0 16V
2008
LOGAN 1.6 16V
2009
HILUX 4x4
2009
HILUX 4x4
2011
HILUX 4x4
2011
SPRINTER
2013
CAMINHÃO
2011
CAMINHÃO BAÚ
2011
ÔNIBUS MARC.
2011
MICROÔNIBUS
2014
FRONTIER 4X4XE
2007
HILUX
2011
VOLKS 15.190
2012
MICROÔNIBUS
COMIL PIA
2002
ÔNIBUS
2010
CORSA CLASSIC
2006
FRONTIER
2009
HILUX
2015

OJD-2328

HILUX

2012

QJD-7628

HILUX

2012

HOO-2399
NXC-9212

BANDEIRANTE
HILUX

1997
2011

NHC8065
NHI6561
NXQ5320
NHH8422
MONTE CASTELO 10.735.145/0019-13

CENTRO-HISTÓRICO
10.735.145/0018-32

NHM-5249
OJF-6442

MARACANÃ
10.735.145/0013-28

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

OJF-7493
NMP-5629
NHM-4636
NWR-4726
NMY-3079
NXK-4920
NXK-1059
OJK-1951
NXK-8810
NXK-8895
OIT-4231
OXT-9405
NHF-9503
NXK-4971
OJA-2557

2007
COMIL
2007
COMIL
2011
SD
2007
2011
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GRAJAÚ
10.735.145/0021-38

ZÉ DOCA
10.735.145/0008-60

OXT-6501
OXX-6953

HILUX
ÔNIBUS /18.320 EOT

OJB-9675
OJN-3089
NNP-1857
NXK-8420

HILUX
POLO SEDAN
HILUX/SRV
HILUX/SRV
MICROONIBUS NEO
BUS/VW9150
ONIBUS
VOLVO/B420R
MICRO-ÔNIBUS
COMIL/PIA ROD O
HILUX
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
ÔNIBUS VOLVO
BOXER M330M HDI
GM/MONZA
HILUX
FRONTIER
MICROONIBUS
MICROONIBUS
VW
COMIL
VERSATILE I
FRONTIER XE

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
PSC-1605

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

CODÓ
10.735.145/0010-85

CAXIAS
10.735.145/0012-47

TIMON
10.735.145/0017-51

NXA-7536
NMP-7779
MUM-0130
HOO-1757
OIY-2448
OIX-3583
OIX-9866
OXY-9374
NHJ-2392
HOO-1757
OIY-9707
NNA-6024
PSE-1889
OJA-3562
NXB-9594
NNA-7503

2014
2014
2012
2013
2009
2011
2010
2012
2013
2009
2015

2010
2013
2009
2011
2013
2013
2013
2009
2005
2011
2010
2011
2011
2008
1982
1997
2012
2012
2011
2014
2007
1994
2013
2010
2014
2012
2010
2009
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BURITICUPU
10.735.145/0007-80

AÇAILÂNDIA
10.735.145/0006-07

IMPERATRIZ
10.735.145/0005-18

SÃO RDO DAS MANGABEIRAS
10.735.145/0016-70

SÃO JOÃO DOS PATOS
10.735.145/0011-66

BARRA DO CORDA
10.735.145/0003-56
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
10.735.145/0023-08

2013
2008
2013
2012
2013
2009
2012
2014
2013
2008
2009
2008
2012
2012
2013

OJA-OO69

AMAROK CD
ONIBUS
MICRO ONIBUS
ONIBUS
AMAROK
GOL
HILUX
ÔNIBUS VOLVO
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
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
FRONTIER
VERSA 16SV FLEX
NISSAN FRONTIER
ÔNIBUS MERCEDES
NEOBUS THUNDER
NISSAN FRONTIER
FIESTA SEDAN 1.6
FLEX
VW/15.190 EOD ESC.
SUPER

OJC-3500

HILUX CD 4X4 SRV

2012

OXR-6967
NMQ-4269
OJN-1262
OJA-3620
OJO-2266
EAH-6125
OJD-2883
OXX-2939
OTS-0769
NHF-8504
AQH-8428
NMQ-4269
OIY-5662
OIW-7495
OJM-0660
NNG-0381
OJA-3011
NXP-1589
OIS-4730
NWT-0568
NHT-8682
NWZ-7195
OIY-7508
HPF-4704
OJQ-2540
NND-3618
HOO-1558
NMP-1957
NMP-1200
OJL-6955
NWY-6344
HPA-4908
LWY-0812
OXQ-8732
NWM-0812
PSA-6502
NND-2660
NWY-4390
NHN-9371

2010
2013
2011
2012
2010
2009
2011
2012
1999
2014
2010
2000
2009
2009
2013
2011
1997
2011
2013
2011
2014
2010
2010
2010
2012
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4.2.1.1.3 Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos, segundo a classificação
contida na letra “c” supra
O Instituto Federal do Maranhão vem utilizando o Sistema Unificado de Administração
Pública (SUAP) desde o ano de 2012 e, em 2015, foi instalado o Módulo Frotas, no qual, em 2016,
implementou-se o Relatório “Deslocamento por Viatura”, objetivando extrair o total de quilômetros
percorrido pelos veículos institucionais.
No entanto, alguns câmpus deixaram de cadastrar, em 2016, as suas viagens no referido
Módulo Frotas, o que dificulta informar a média anual de quilômetros rodados pelos veículos deste
IFMA. Informamos que através da Ordem de Serviço 01/2017, torna-se obrigatório o cadastro das
viagens por todas as unidades deste IFMA, sob pena de punição dos respectivos gestores de frota.
4.2.1.1.4 Idade média da frota, por grupo de veículos
VEÍCULOS LEVES /UTILITÁRIOS = 7,01 ANOS
VEÍCULOS PESADOS = 7,9 ANOS
4.2.1.1.5 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$ 967.206,95
Gastos com combustíveis: R$ 1.403.671,43
.Gastos com seguro obrigatório: R$ 24.888,30
4.2.1.1.6 Plano de substituição da frota
O plano de substituição da frota de veículos do IFMA encontra-se suspenso em virtude
da Portaria nº 67, de 01 de março de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a
qual suspendeu a aquisição de veículos no âmbito dos órgãos e das unidades orçamentárias do
Poder Executivo.
4.2.1.1.7 Razões de escolha da aquisição em detrimento da locação;
Não tivemos aquisição de novos veículos, no ano de 2016, em virtude da Portaria nº 67,
de 01 de março de 2016, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a qual suspendeu a
aquisição de veículos no âmbito dos órgãos e das unidades orçamentárias do Poder Executivo.
4.2.1.1.8 Estrutura de controles de que a UPC dispõe para assegurar uma prestação eficiente e
econômica do serviço de transporte
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.
4.2.2 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
222

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, além da criação da Comissão para Desfazimento de
Veículos, conforme Portaria nº 1.201, de 07 de março de 2016, da Reitoria deste Instituto Federal
do Maranhão.
4.2.2.1 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.
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
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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).
4.2.3 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 40 (quarenta) 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 2016, contemplando a
localização geográfica dos bens locados no Brasil, distribuídos para promover o funcionamento dos
Campi, Núcleos avançados e da Reitoria. No total de 5 (cinco) imóveis aguardando a regularização
através da Superintendência do Patrimônio da União no Maranhão, no qual 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 35 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 2016, para 28 (vinte
e oito) imóveis registrados no SPU, estando regulamentado com registro patrimonial no SPUNET.
A Tabela 47 contempla a localização geográfica dos bens locados no Brasil. Já o
Quadro 36 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.
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 sistematicamente. A PróReitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD), por meio dos setores DAPL e DEOF, que
fazem 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 SUAP, SIAFI
e SIPNET.
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Quadro 35 - Discrimina os Bens Imóveis de Propriedade da União sob Responsabilidade do IFMA
IMÓVEIS DE PROPRIEDADE E RESPONSABILIDADE DO IFMA
UG

NOME DO CAMPUS

BEM

RIP DE
UTILIZAÇÃO

REGIME

ESTADO DE
CONSERVAÇÃ
O

VALOR
HISTÓRICO
15812
8
15812
8
15812
8
15827
6
15828
2
15828
3
15828
4
15828
6
15828
8
15828
9
15829
0
15829
1
15829
2
15829
3
15829
4
15829
5
15829
6
15829
7
15845
6

IFMA REITORIA
IFMA REITORIA
IFMA CAMPUS C. HISTÓRICO
ITAQUI
IFMA CAMPUS MARACANÃ
IFMA CAMPUS PINHEIRO
IFMA CAMPUS BURITICUPU
IFMA CAMPUS B. DO CORDA
IFMA CAMPUS MONTE CASTELO
IFMA CAMPUS C. HISTÓRICO
IFMA CAMPUS ZÉ DOCA
IFMA CAMPUS SANTA INÊS
IFMA CAMPUS S. J. DOS PATOS
IFMA CAMPUS ALCÂNTARA
IFMA CAMPUS CODÓ
IFMA CAMPUS IMPERATRIZ
IFMA CAMPUS AÇAILANDIA
IFMA CAMPUS S. R. DAS MANGA
IFMA CAMPUS BACABAL
IFMA CAMPUS COELHO NETO

TERRENO
EDIFÍCIO DA
REITORIA
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
EDIFÍCIOS DO
CAMPUS
EDIFÍCIOS DO
CAMPUS

DESPESAS DO
EXERCÍCIO

VALOR DE IMÓVEL
DATA
DA
AVALIA
ÇÃO

COM
REFORMA
S

-

-

COM
MANUTENÇÃ
O

0921 00758.500-4

FUNCIONAL

REGULAR

6.800.000,00

0921 00874.500-5

FUNCIONAL

REGULAR

19.000.000,00

0921 00687.500-9

FUNCIONAL

REGULAR

243.261,54

-

-

0921 00391.500-0

FUNCIONAL

ANTIGO

9.213.864,36

-

-

0869 00038.500-8

NOVO

6.879.078,30

-

-

0134 00002.500-4

FUNCIONAL
EM
CONSTRUÇÃO

REGULAR

5.209.800,00

-

-

0731 00085.500-0

FUNCIONAL

NOVO

7.976.144,43

-

-

-

-

0921 00197.500-5

FUNCIONAL

ANTIGO

11.189.214,35

-

-

-

-

0921 00794.500-0

FUNCIONAL

REGULAR

1.038,64

-

-

1287 00005.500-3

FUNCIONAL

REGULAR

6.311.620,94

-

-

-

-

0957 00009.500-2

FUNCIONAL

REGULAR

6.198.882,01

-

-

-

-

0925 00006.500-8

FUNCIONAL

REGULAR

5.298.906,37

-

-

0703 00260.500-6

FUNCIONAL

NOVO

9.309.352,12

-

-

0763 00023.500-0

FUNCIONAL

ANTIGO

230.916,65

-

-

0803 00012.500-3

FUNCIONAL

ANTIGO

1.953,12

-

-

0961 00097.500-0

FUNCIONAL

REGULAR

24.567,32

-

-

0925 00006.500-8

FUNCIONAL

REGULAR

6.422.504,10

-

-

0723 00032.500-0

FUNCIONAL
EM
CONSTRUÇÃO

NOVO
EM
CONSTRUÇÃO

4.366.199,15

-

-

50.000,00

-

-

0765 00004.500-3

-

VALOR
REAVALI
ADO

550.356,80
-

625.007,65
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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15845
6
15845
7
15485
4
15485
5
15485
6
15485
7
15485
8
15485
9
15511
1

IFMA CAMPUS CAXIAS
IFMA CAMPUS TIMON
IFMA CAMPUS GRAJAÚ
IFMA CAMPUS PREDREIRAS
IFMA CAMPUS VIANA
IFMA CAMPUS ITAPECURU MIRIM
IFMA CAMPUS ARAIOSES
IFMA CAMPUS S. J. DE RIBAMAR
IFMA CAMPUS AVANÇAD.
CAROLINA

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
TOTAL

0757 00060.500-8

FUNCIONAL

REGULAR

7.047.794,19

-

-

0937 00008.500-2

FUNCIONAL

REGULAR

8.120.288,12

-

-

0793 00038.500-4

FUNCIONAL

NOVO

8.664.753,43

-

-

0861 00015.500-7

FUNCIONAL
EM
CONSTRUÇÃO

REGULAR
EM
CONSTRUÇÃO

7.413.595,55

-

-

7.751.198,90

-

-

FUNCIONAL
EM
CONSTRUÇÃO
EM
CONSTRUÇÃO
EM
CONSTRUÇÃO

NOVO
EM
CONSTRUÇÃO
EM
CONSTRUÇÃO
EM
CONSTRUÇÃO

7.299.784,92

-

-

7.026.318,47

-

-

7.397.756,41

-

-

-

-

0949 00006.500-5
0807 00012.500-6
0717 00005.500-9
0889 00066.500-5
0753 00012.500-3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

272.432,76
179.679.468,16

-

-

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2016.
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Tabela 47 - Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União no
Exercício de 2016
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
QUANT.
SAO LUIS - MA
7
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
BACABAL - MA
1
BRASIL
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

38

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2016.
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Quadro 36 - 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

158128

158128

158128

158296

INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
AVANÇADO CAROLINA
INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
AVANÇADO ROSARIO
INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
AVANÇADO PORTO FRANCO
INST.FED.DO
MARANHAO/CAMPUS
S.R.MANGABEIRAS

SITUAÇÃO DE
REGIME

12

10

10

10

11

Cedido

Área de reserva
ambiental –
Cessão e uso
Área da União
SPU Área da União
SPU - Eletronorte
CAMPUS DA
EXPANSÃO III
CAMPUS
AVANÇADOS EXPANÇÃO III
CAMPUS
AVANÇADOS EXPANÇÃO III
CAMPUS
AVANÇADOS EXPANÇÃO III
Outra fazenda,
que foi adquirido.
Aguardando a
documentação

Não lançado. Aguardando
o levantamento
topográfico, para posterior
registro no cartório de
imóveis.
Processo de cessão em
tramitação no
SEMA/Governo do Estado
do Maranhão
Processo de cessão em
tramitação no SPU
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
para regularização.

Fonte: PROPLAD/DAPL, 2016.
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4.2.4 Cessão de Espaços Físicos e Imóveis a Órgãos Públicos e Órgãos e Entidades Públicas ou
Privadas
O Quadro 37 a seguir, são relacionados, as informações referentes a cessão dos espaços
físicos de responsabilidade do IFMA.
Quadro 37 - Cessão de Espaços Físicos De Responsabilidade do IFMA
UNIDADE: IFMA - CAMPUS AÇAILÂNDIA
UG/GESTÃO: 158282
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 3.675,00
Cessionário: BODARO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 18.003.948/0001-66
- ME
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 09/04/2015
Fim: 08/04/2016
02/2015
MESES
Unidade: IFMA - CAMPUS BARRA DO CORDA
UG/GESTÃO: 158284
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 26.355,00
Cessionário: M. COSTA CORREA - ME
CNPJ: 08.088.545/0001-03
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 15/02/2016
Fim: 14/02/2017
01/2016
MESES
Unidade: IFMA - CAMPUS BURITICUPU
UG/GESTÃO: 158283
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 6.300,00
Cessionário: NEUZIRENE BRAZ CABRAL
CPF: 041.750.713-50
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 14/04/2014
Fim: 13/04/2015
01/2014
MESES
Unidade: IFMA - CAMPUS CAXIAS
UG/Gestão: 158456
Tipo do imóvel: RESTAURANTE E CANTINA
Valor Anual: R$ 24.000,00
Cessionário: E. P. DO C. AMARAL & CIA LTDA -ME
CNPJ: 19.201.582/0001-00
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 30/10/2015
Fim: 29/10/2016
06/2015
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS COELHO NETO
UG/GESTÃO: 158284
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 3.738,00
Cessionário: MARIA DOS MILAGRES TORRES FURTADO CPF: 915.892.233-49
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 21/07/2015
Fim: 20/07/2016
01/2015
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS CODÓ
UG/GESTÃO: 158293
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 18.900,00
Cessionário: E. P. DO C. AMARAL & CIA LTDA -ME
CNPJ: 19.201.582/0001-00
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 01/09/2016
Fim: 31/08/2017
02/2016
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS CENTRO HISTÓRICO
UG/GESTÃO: 158288
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 4.200,00
Cessionário: AGNALDO JOSÉ DA SILVA
CNPJ: 24.829.480/0001-66
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 01/09/2016
Fim: 31/08/2017
02/2016
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS IMPERATRIZ
UG/GESTÃO: 158294
Tipo do imóvel: RESTAURANTE E CANTINA
Valor Anual: R$ 13.912,50
Cessionário: FOOD ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 05.383.579/0001-32
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 04/05/2015
Fim: 03/05/2016
02/2015
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS MONTE CASTELO
UG/GESTÃO: 158286
Tipo do imóvel: RESTAURANTE E CANTINA
Valor Anual: 47.969,36
Cessionário: FOOD ALIMENTAÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 05.383.579/0001-32
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Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 01/10/2015
Fim: 30/09/2016
06/2015
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS PINHEIRO
UG/GESTÃO: 158282
Tipo do imóvel: RESTAURANTE E CANTINA
Valor Anual: R$ 19.149,90
Cessionário: T. M. SOUSA - ME
CNPJ: 13.091.427/0001-94
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 01/06/2016
Fim: 31/05/2017
02/2016
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS
UG/GESTÃO: 158296
MANGABEIRAS
Tipo do imóvel: RESTAURANTE E CANTINA
Valor Anual: R$ 11.550,00
Cessionário: J. BARBOSA SILVA - ME
CNPJ: 19.078.499/0001-88
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 31/01/2014
Fim: 30/01/2015
01/2014
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS SANTA INÊS
UG/GESTÃO: 158290
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 9.120,00
Cessionário: RONISE GOMES MORENO
CNPJ: 19.496.321/0001-57
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 02/11/2015
Fim: 01/11/2016
03/2015
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS SÃO JOÃO DOS PATOS
UG/GESTÃO: 158291
Tipo do imóvel: RESTAURANTE E CANTINA
Valor Anual: R$ 8.056,86
Cessionário: EDNA SANTANA NOLETO
CNPJ: 02.015.738/0001-58
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 01/10/2015
Fim: 30/09/2016
03/2015
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS TIMON
UG/GESTÃO: 158257
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 26.400,00
Cessionário: M. P. SANTOS ALIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 04.222.450/0001-80
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 19/01/2016
Fim: 18/01/2017
01/2016
MESES
UNIDADE: IFMA - CAMPUS ZÉ DOCA
UG/GESTÃO: 158289
Tipo do imóvel: CANTINA
Valor Anual: R$ 6.160,00
Cessionário: VANDERLUCE SILVA MARINHO
CNPJ: 418.098.742-20
Instrumento: CONTRATO Nº
Prazo: 12
Início: 30/12/2013
Fim: 29/12/2014
04/2013
MESES
4.2.5 Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros
O Quadro 38 a seguir, relaciona-se as informações dos imóveis em que o IFMA é locatário.
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Quadro 38 - Imóveis Locados pelo IFMA
UNIDADE: REITORIA
UG/GESTÃO:158128
Localização: Avenida Castelo Branco, 789 – São Francisco – São Luís/Maranhão
Finalidade:

Instalação de Reitoria

Locador:

SEGUROCAR – Corretora de Seguros Ltda.CNPJ: 04.172.232/0001-88

Contrato:

16/2012

UNIDADE:
Localização:

REITORIA
UG/GESTÃO:158128
Avenida Getúlio Vargas nº 01 – Monte Castelo – São Luís/Maranhão

Finalidade:

Instalação da Pró-reitora de Extensão - PROEX

Locador:

José Nicodemos Rocha

CPF: 211.643.043-72

Contrato:

15/2011

Fim: 06/09/2017 Valor: 222.584,05/ano

Início: 27/12/2012

Início: 10/09/2011

Fim: 27/06/2017 Valor: 569.838,60/ano

4.2.6 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 2016, as quais estão diretamente relacionadas aos
macroprocessos finalísticos da unidade, indicando as respectivas despesas, fornecedores, vigência
dos contratos e seu estágio de execução.
4.2.6.1 Dados dos empreendimentos
a)
Campus Pedreiras
Objeto: Construção do Campus Pedreiras;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Centro, S/N, Pedreiras-MA;
Situação da Obra: Concluída;
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;
Valor contratado da obra (R$): 6.629.783,75;
(%) Concluído (Físico): 100%;
Fiscal da execução da Obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo, um bloco de
laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
b)
Campus São José de Ribamar
Objeto: Construção do Campus São José de Ribamar;
Uso: Educação Profissional;
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Localização: MA-201, S/N, Estrada de Ribamar no Município de São José de RibamarMA;
Situação da Obra: Em execução;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J.Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área construída: 4.950,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 7.373.349,76;
Data de término da vigência do contrato: 23 de Junho de 2017;
(%) Concluído (Físico): 99%;
Fiscal da execução 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.
c)
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 contratado da obra (R$): 6.408.613,17;
Data de término da vigência do contrato: 06 de Junho de 2017;
(%) Concluído (Físico): 97%;
Fiscal da execução da obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo térreo, um
bloco de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
d)
Campus Itapecuru Mirim
Objeto: Construção do Campus Itapecuru Mirim;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua João Buzar, Centro, CEP 65485-000 – Itapecuru Mirim-MA;
Situação da Obra: Concluída;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área construída: 4.950,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 6.886.305,32;
(%) Concluído (Físico): 100%;
Fiscal da execução da Obra: Celso Luís Ferreira de Azevedo.
Descrição do empreendimento
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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 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 construída: 4.950,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 6.286.516,18;
Data de término da vigência do contrato: 15 de novembro de 2017;
(%) Concluído (Físico): 90%;
Fiscal da execução da Obra: Celso Luís Ferreira de Azevedo.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo térreo, um
bloco de laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
f)
Campus Viana
Objeto: Construção do Campus Viana;
Uso: Educação Profissional;
Localização: MA-014, S/N, Centro, Viana-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Construção;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: LTM Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área construída: 4.600,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 6.998.203,73;
Data de término da vigência do contrato: 31 de Dezembro de 2017;
(%) Concluído (Físico): 89%;
Fiscal da execução da Obra: Celso Luís Ferreira de 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.
g)
Complementação da Construção da Sede do 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: Em execução;
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;
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Área construída: 4.950 m²;
Valor contratado da obra (R$): 5.821.234,67;
Data de término da vigência do contrato: 31 Dezembro de 2017;
(%) Concluído (Físico): 85%;
Fiscal da execução da Obra: Dielson da Silva Rocha.
Descrição do empreendimento
Construção em alvenaria convencional e estrutura em concreto com cobertura em telhas
metálicas composta por um bloco educacional de dois pisos, um bloco administrativo, um bloco de
laboratórios, área de vivência, bloco banheiros e urbanização.
h) Campus Avançado de Carolina
Objeto: Construção do Campus Carolina;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Chácara Vargem Limpa, s/n, Alto de Sousa, Carolina - MA;
Situação da Obra: Em Execução;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: R e G Verde Construções Ltda - ME;
Modalidade de Licitação: Regime Diferenciado de Licitação;
Área a ser construída: 2.500,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 4.022.000,00;
Data de término da vigência do contrato: 31 de Dezembro de 2017;
(%) Concluído (Físico): 8,28%;
Fiscais da execução da Obra: Heber Gonçalves Guedes.
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.
i)
Campus Avançado de Porto Franco
Objeto: Construção do Campus de Porto de Franco;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rodovia MA-335, s/n, Loteamento Morada do Bosque, Entroncamento,
Porto de Franco - MA;
Situação da Obra: Em Execução;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: WR Construções e Perfurações Ltda;
Modalidade de Licitação: Regime Diferenciado de Licitação;
Área a ser construída: 2.546,31 m²;
Valor contratado da obra (R$): 3.900.000,00;
Data de término da vigência do contrato: 18 de julho de 2017;
(%) Concluído (Físico): 13%;
Fiscal da execução da Obra: Heber Gonçalves Guedes e Kleyton Lisboa da Cruz.
Descrição do empreendimento
Construção de campus composto por um Bloco Administrativo, Bloco Pedagógico
contendo oito salas de aula uma biblioteca e um auditório, bloco laboratório com quatro
laboratórios, área de vivência, além de guarita e estacionamento com bicicletário.
j)
Núcleo Avançado do campus Mirinzal
Objeto: Construção do Núcleo Avançado do Campus Mirinzal;
Uso: Educação Profissional;
Localização: MA 006, s/n, Barrio Conceição, Mirinzal - MA;
Situação da Obra: Em execução;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: Técne e Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Regime Diferenciado de Licitação;
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Área a ser construída: 2.500,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 3.200.000,79;
Data de término da vigência do contrato: 15 de Dezembro de 2017;
(%) Concluído (Físico): 70%;
Fiscais da execução da Obra: Marcio 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.
k)
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 construída: 1930,42 m²;
Valor contratado da obra (R$): 2.810.634,00;
Data de término da vigência do contrato: 31 de Julho de 2017;
(%) Concluído (Físico): 93%;
Fiscal da execução da Obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Execução dos serviços de Engenharia de Edificação do Refeitório e Centro de
Treinamento do Campus Zé Doca do IFMA.
l)
Edificação do Auditório do Campus Zé Doca
Objeto: Edificação do Auditório do Campus;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua da Tecnologia, 215, Bairro Vila Amorim, Zé Doca-MA;
Situação da Obra: Em execução;
Tipo de Obra: Ampliação;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área construída: 1.232,32 m²;
Valor contratado da obra (R$): 2.070.725,93;
Data de término da vigência do contrato: 31 de Julho de 2017;
(%) Concluído (Físico): 93%;
Fiscal da execução da Obra: Magno Sousa França.
Descrição do empreendimento
Execução dos serviços de Engenharia de Edificação do Auditório do Campus Zé Doca
do IFMA.
m) Construção do Bloco B do IFMA Campus Santa Inês
Objeto: Construção do Bloco B do IFMA campus Santa Inês;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rua José Mariano Muniz, s/n, Bairro Canaã, Santa Inês – MA;
Situação da Obra: Em Execução;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: Topázio Construções Ltda - ME;
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Modalidade de Licitação: Concorrência;
Área a ser construída: 1.929,00 m²;
Valor contratado da obra (R$): 1.317.007,12;
Data de término da vigência do contrato: 01 de abril de 2017;
(%) Concluído (Físico): 37%;
Fiscais da execução da Obra: Washington Luís Lima Pereira e Yulian Silva Moraes.
Descrição do empreendimento
Execução dos serviços de Construção do Bloco B do IFMA campus Santa Inês.
n) Bloco de Salas e Laboratórios Agroindustriais do Campus Caxias
Objeto: Construção do Bloco de Salas e Laboratórios Agroindustriais do Campus
Caxias;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Rodovia MA 349, Km 02, Gleba Buriti do Paraíso, Povoado Lamego,
S/N, Zona Rural, Caxias – MA;
Situação da Obra: concluída;
Tipo de Obra: Ampliação;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: J. Meneses Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área construída: 1.076,54 m²;
Valor contratado da obra (R$): 1.673.863,09;
(%) Concluído (Físico): 100%;
Fiscal da execução 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.
o)
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: Paralisada;
Tipo de Obra: Estrada Vicinal;
Classificação da Obra: Rural;
Construtora: LCS Construções Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 25.900,00 m² de pavimento;
Valor contratado da obra (R$): 4.787.043,74;
(%) Concluído (Físico): 50%;
Fiscais da execução da obra: Poliane Sabino dos Reis Cardoso e Erik Renan Soares
Fernandes.
Descrição do empreendimento
Execução de Terraplenagem, Drenagem Pluvial e Pavimentação com blocos sextavados
da Estrada de Acesso Interno do Campus São Luís Maracanã.
p)
Centro Gastronômico do Campus Maracanã
Objeto: Construção do Centro Gastronômico de Maracanã;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. dos Curiós s/n, Vila Esperança, São Luís - MA;
Situação da Obra: Paralisada;
Tipo de Obra: Construção;
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Classificação da Obra: Rural;
Construtora: Zurc Saneamento e Construções Ltda-EPP;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Próprio;
Área a ser construída: 1193,32 m²;
Valor contratado da obra (R$): 1.800.000,00;
(%) Concluído (Físico): 47%;
Fiscais da execução da obra: Poliane Sabino dos Reis Cardoso e Erik Renan Soares
Fernandes.
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.
q)
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$): 6.897.760,22;
Data de término da vigência do contrato: Junho de 2017;
(%) Concluído (Físico): 39%;
Fiscal da execução da Obra: Heber Gonçalves Guedes.
Descrição do empreendimento
Serviços de terraplenagem, construção de complexo esportivo e muro do Campus
Açailândia.
r)
Ampliação e Reforma de Salas de Aula e Laboratórios do Campus
Açailândia
Objeto: Ampliação e Reforma de Salas de aula e laboratórios do Campus Açailândia;
Uso: Educação Profissional;
Localização: Av. Projetada, s/n, Bairro Vila progresso II, Açailândia – MA;
Situação da Obra: Paralisada;
Tipo de Obra: Reforma e Ampliação;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: Hidrotec Construções e Comércio Ltda;
Modalidade de Licitação: Concorrência;
Aquisição do terreno: Doação;
Área a ser construída: 892,32 m²;
Valor contratado da obra (R$): 1.317.007,12;
(%) Concluído (Físico): 37%;
Fiscal da execução da Obra: Heber Gonçalves Guedes.
Descrição do empreendimento
A obra trata-se da ampliação de oito salas de aula e reforma de quatro Laboratórios do
Campus Açailândia do IFMA.
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s)
Construção do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo das Mangabeiras
Objeto: Construção do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo das Mangabeiras;
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: Urbana;
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$): 4.200.000,00;
Data de término da vigência do contrato: Maio de 2017;
(%) Concluído (Físico): 20%;
Fiscais da execução da Obra: Marcio Antônio do Rosário Miranda e Allan Almeida
Bastos;
Descrição do empreendimento
A obra trata-se da Construção do Ginásio Poliesportivo de São Raimundo das
Mangabeiras do IFMA.
t)
Serviços de Manutenção e Limpeza da Nova Sede da Reitoria do IFMA
Objeto: Serviços de Manutenção e Limpeza da Nova Sede da Reitoria do IFMA
Localização: Av Coronel Colares Moreira 477- Jardim Renascença, São Luís, MA;
Situação dos serviços: Em execução;
Tipo de Obra: Manutenção e limpeza;
Classificação da Obra: Urbana;
Construtora: MG Comércio Ltda - ME;
Modalidade de Licitação: Pregão eletrônico;
Valor contratado (R$): 5.318.500,00;
Data de término da vigência do contrato: 09 de Outubro de 2017;
Fiscal da execução dos serviços: Raimundo Nonato Pinheiro.
Descrição do empreendimento
A obra trata-se dos Serviços de Manutenção e Limpeza da Nova Sede da Reitoria do
IFMA.
O Quadro 39 mostra de forma resumida as obras do IFMA por região no estado do
Maranhão, as empresas contratadas para a execução, o status destas, bem como as datas de término
das vigências dos contratos.
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Quadro 39 – Obras do IFMA, por Região, no Estado do Maranhão
OBRAS EM 2016
NOME DA OBRA
ASSINATURA
CAMPUS
CONTRATADAS
VALOR (R$)
CONTRATO
COCAIS (3 OBRAS)
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ARAIOSES
ARAIOSES
LDM Construções LTDA
7.138.415,76
18/10/2013
SALAS E LABORATÓRIOS AGROINDUSTRIAIS DE CAXIAS
CAXIAS
J. Meneses Construções LTDA
1.673.863,09
06/04/2015
COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CAMPUS COELHO NETO
COELHO NETO
Hidrotec Construções e Comércio LTDA 5.821.234,67
07/04/2015
BAIXADA (2 OBRAS)
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS VIANA
VIANA
LTM Construções LTDA
8.715.452,59
30/12/2013
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DE MIRINZAL
MIRINZAL
Tecne e Construções LTDA
3.200.000,79
17/05/2015
REGIÃO TOCANTINA (4 OBRAS)
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE PORTO FRANCO
PORTO FRANCO
WR Construções e Perfurações Ltda
3.900.000,00
18/07/2016
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SALAS DE AULA E LABORATÓRIOS
AÇAILÂNDIA
Hidrotec Construções e Comércio LTDA 1.468.208,96
29/01/2015
TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E MURO
AÇAILÂNDIA
WR Construções e Perfurações Ltda
6.897.760,22
16/06/2015
R e G Verde Construções Ltda - ME; 4.022.000,00
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS AVANÇADO DE CAROLINA
CAROLINA
05/02/2016
SUL DO MARANHÃO (2 OBRAS)
CAMPUS DO GINÁSIO SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
SÃO RAIM. MANGABEIRAS Zurc Saneamento e Construções Ltda-EPP 359.394,02
12/08/2015
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS PRESIDENTE DUTRA
PRESIDENTE DUTRA
Hidrotec Construções e Comércio LTDA 7.169.715,88
06/01/2015
REGIÃO CENTRAL (5 OBRAS)
Topázio Construções Ltda - ME;
CONSTRUÇÃO DO BLOCO B DO IFMA CAMPUS SANTA INÊS
SANTA INÊS
5.758.968,12
01/04/2016
EDIFICAÇÃO DO AUDITÓRIO DO CAMPUS ZÉ DOCA
ZÉ DOCA
J. Meneses Construções LTDA
2.070.725,93
07/11/2014
REFEITÓRIO DE ZE DOCA
ZÉ DOCA
J. Meneses Construções LTDA
2.810.634,00
30/12/2014
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS ITAPECURU
ITAPECURU
J. Meneses Construções LTDA
7.754.353,44
30/08/2013
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS PEDREIRAS
PEDREIRAS
LDM Construções LTDA
7.502.075,60
25/10/2013
REGIÃO METROPOLITANA (4 OBRAS)
CENTRO GASTRONÔMICO DO CAMPUS SÃO LUÍS - MARACANÃ
MARACANÃ
Zurc Saneamento e Construções Ltda-EPP 1.800.000,00
18/05/2015
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DO CAMPUS MARACANÃ
MARACANÃ
LCS Construções Ltda
4.787.043,74
16/10/2014
CONSTRUÇÃO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
J. Meneses Construções LTDA
7.821.624,98
23/10/2013
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA NOVA SEDE DA REITORIA DO
6.4
SÃO LUÍS
MG Comércio Ltda - ME
5.318.500,00;
10/10/2016
IFMA

ITEM
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
6.2
6.3

EMISSÃO
TÉRMINO
STATUS DA OBRA
O.S
CONTRATO
03/02/2014
Em andamento
06/06/2017
08/04/2015
Concluída
17/07/2015
Em andamento
29/10/2017
28/01/2014
11/09/2015

Em andamento
Em andamento

31/12/2017
15/12/2017

29/07/2016
29/01/2015
25/06/2015
20/02/2016

Em andamento
Paralisada
Em andamento
Em andamento

18/07/2017
30/06/2017
31/12/2017

01/09/2015
07/01/2015

Em andamento
Em andamento

31/05/2017
25/11/2017

14/04/2016
11/11/2014
07/01/2015
30/08/2013
02/01/2014

Em andamento
Em andamento
Em andamento
Concluída
Concluída

01/04/2017
31/07/2017
31/07/2017

01/06/2015
14/01/2014
23/10/2013

Paralisada
Paralisada
Em andamento

23/06/2017

Em andamento

09/10/2017
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Durante o ano de 2016 foram finalizados 19 projetos padrões para os campi da
Expansão e antigas autarquias. Nesse sentido, os projetos elaborados e denominados de ‘Campus
Padrão’, contemplam: biblioteca, auditório (estilo teatro), refeitório, garagem, almoxarifado, bloco
de salas de aula, blocos de laboratórios (cinco modelos distintos), bloco pedagógico, bloco
administrativo, bloco médico, bloco de assistência a terceirizadas, sala de armazenamento de
resíduos, área de vivência, complexo esportivo (piscina e quadra coberta com vestiários) e guarita.
Todos os anteprojetos foram finalizados em 2015 e os projetos complementares foram finalizados
em julho de 2016. Percebe-se grandes vantagens na 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, atendendo as
necessidades específicas 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 outras.
Em 2016 efetivaram-se ações como a elaboração de projetos de obras de infraestrutura,
reformas e serviços de engenharia, específicos para as unidades do IFMA, os quais vem sendo
elaborados em paralelo ao projeto de elaboração do Campus Padrão do IFMA; Outra proposta que
vem sendo implementada é a implantação 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, conformando-os de acordo com o crescimento físico da Instituição e levando-se em conta as
prioridades.
4.3 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Essa seção aborda os principais aspectos da gestão de Tecnologia da Informação do
Instituto Federal do Maranhão, quantificando-a e qualificando-a para fins de avaliação da sua
suficiência para o cumprimento da missão institucional. Para tanto, apresenta-se uma descrição dos
principais sistemas de informação, resumo do Plano Estratégico de TI e/ou Plano Diretor de TI,
descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, quantitativo de pessoas que compões a força de
trabalho de TI, descrição dos processos de gerenciamento de serviços de TI, descrição dos projetos
de TI desenvolvidos no período e as medidas tomadas para mitigar eventual dependência
tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade.
4.3.1 Informações sobre os Sistemas de Informações
No IFMA, utiliza-se o ERP SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública), que
integra os processos de negócio da instituição em um único sistema. O SUAP foi desenvolvido pelo
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), na perspectiva de uma instituição multicampi,
possuindo, assim, uma estrutura modular, que possibilita a interligação dos diversos dados por área
e por unidade, visando à gestão integrada das informações. As tecnologias utilizadas são Python,
Django, PostgreSQL, NGINX, Gunicorn e JQuery. Devido a essas peculiaridades, o sistema vem
sendo utilizado também por vários Institutos Federais, através de convênios firmados, mediante os
quais o Instituto Federal do Rio Grande do Norte cede, de forma colaborativa, o uso do SUAP para
outras instituições.
Atualmente, o sistema se encontra em pleno desenvolvimento e, portanto, continua
recebendo atualizações, adição de novas funcionalidades, melhorias de funcionalidades existentes e
criação de novos módulos, tanto nos módulos provenientes do IFRN, quanto nos desenvolvidos pela
equipe de TI do IFMA. Os poucos sistemas que ainda não se encontram na plataforma do SUAP, já
estão em processo de migração. Toda manutenção relativa ao SUAP é prestada pela própria equipe
de TI do IFMA
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O Quadro 40 apresenta os principais sistemas de informação do IFMA, responsáveis da
unidade técnica e da unidade de negócio, além de texto complementar contendo informações como
objetivos do sistema, principais funcionalidades e criticidade.
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Quadro 40 - Principais Sistemas de Informação do IFMA
Objetivo do sistema e demais informações
Sistema
complementares

Responsável
Técnico
Moacir Loureiro
Pegado Neto

Responsável da
Área de Negócio
Hildervan Monteiro
Nogueira

Criticidade

SUAP - Protocolo

Módulo destinado à gestão de trâmites processual.

SUAP – Ponto
Eletrônico

Módulo de registro e acompanhamento de ponto eletrônico,
através de terminais, com base em desktop, autenticação por
biometria e topologia distribuída.

William Corrêa
Mendes

Hildervan Monteiro
Nogueira

Alta

SUAP - Almoxarifado

Módulo de controle de estoque de almoxarifado

Moacir Loureiro
Pegado Neto

Hildervan Monteiro
Nogueira

Média

SUAP - Patrimônio

Módulo destinado à gestão de controle patrimonial, com
coletor de dados, possibilitando emissão de relatórios
financeiros, trâmites de transferência de inventários e
localização de bens, além de operações referentes à
depreciação patrimonial.

Moacir Loureiro
Pegado Neto

Hildervan Monteiro
Nogueira

Alta

SUAP - Chaves

Módulo para controle de empréstimo de chaves de salas e
veículos com terminal biométrico.

Hildervan Monteiro
Nogueira

Média

SUAP - RH (Gestão de
Dados Funcionais)

Módulo destinado a gerenciar dados funcionais de servidores.

Rosângela Borges
Magalhães

Alta

SUAP - RH (Editais de
Remoção)
SUAP - RH
(Contracheques)
SUAP - RH
(Competições
Desportivas)
SUAP - RH (Férias)
SUAP - RH (AFD)

Moacir Loureiro
Pegado Neto
William Corrêa
Mendes
William Corrêa
Mendes
Leonardo Brito
Rosa

Alta

Módulo destinado a gerenciar etapas do processo de remoção
de servidores.

Camila Costa Silva

André Pinheiro

Alta

Módulo destinado a gerenciar contracheques de servidores

William Corrêa
Mendes

Valéria Maria
Carvalho Martins

Alta

Módulo destinado a gerenciar competições desportivas de
servidores.

William Corrêa
Mendes

Isolina da Silva
Borges Lima

Média

Módulo para marcação e validação de férias. Exporta dados
para o SIAPE.
Módulo de Assentamento Funcional Digital destinado a
digitalização do Dossiê funcional.

Leonardo Brito
Rosa
William Corrêa
Mendes

Valéria Maria
Carvalho Martins
Valéria Maria
Carvalho Martins

Alta
Alta
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Sistema

Objetivo do sistema e demais informações
complementares

Responsável
Técnico

Responsável da
Área de Negócio

Criticidade

SUAP - RH (Carteiras
Funcionais e Crachás)

Módulo destinado à impressão de Carteiras Funcionais e
Crachás

William Corrêa
Mendes

José Cardoso de
Sousa Filho

Média

SUAP - RH
(Indicadores de
Pessoal)

Calcula indicadores relativos a servidores

Márcio da Costa
Vale

Rosângela Borges
Magalhães

Alta

Allan Kassio
Beckman Soares da
Cruz

Ailton Wolff Santos

Alta

William Corrêa
Mendes

Hildervan Monteiro
Nogueira

Média

William Corrêa
Mendes

Hildervan Monteiro
Nogueira

Média

Luiz Aristóteles
Santos Silva

Hildervan Monteiro
Nogueira

Média

Luiz Aristóteles
Santos Silva

Hildervan Monteiro
Nogueira

Média

Camila Costa Silva

Sebastiao Soares
Lima

Alta

SUAP - Ouvidoria
SUAP - Reserva de
Salas
SUAP - Frota
SUAP Estacionamento
SUAP - Visitantes
SUAP - Contratos

Módulo destinado a efetuar o diagnóstico, análise e
acompanhamento dos acionamentos submetidos para a
ouvidoria, visando a rápida solução de questionamentos.
Módulo que permite habilitar Salas cadastradas para reserva.
Existe um perfil de Avaliador onde a pessoa habilitada pode
avaliar os agendamentos.
Módulo que permite a Gestão da Frota de veículos através da
solicitação e autorização de viagens e deslocamentos.
Módulo para Cadastro dos Veículos de Servidores a fim de
identificação dos mesmos em possíveis problemas
relacionados ao estacionamento.
Módulo destinado ao cadastro de visitantes que acessam as
instalações do IFMA.
Módulo de gestão de contratos, com funcionalidades de
controle de medições, anexação de documentos contratuais,
fiscais, avisos de vencimento, renovação, etc.

SUAP - Projetos

Módulo para gerenciamento de projetos da extensão.

Tassio Luz Campo

SUAP - Convênios

Módulo de gestão de convênios institucionais

Tassio Luz Campo

SUAP - Atividades
Estudantis
SUAP - Planejamento

Módulo de gestão do Programa de Assistência Social da
Instituição, envolvendo todas as atividades, tais como: bolsas
de trabalho, alimentação escolar, entre outros.
Módulo de planejamento anual da Instituição, com gestão de
objetivos, metas e ações.

Fernando Antônio
Carvalho de Lima
Fernando Antônio
Carvalho de Lima

Média
Média

Daniel Lopes Soares
Lima

Dayse da Silva
Rocha Araújo

Média

William Corrêa
Mendes

Carlos César
Teixeira Ferreira

Alta
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Sistema

Objetivo do sistema e demais informações
complementares

Responsável
Técnico

Responsável da
Área de Negócio

SUAP - Gestão

Visualização e cadastro de indicadores e variáveis para o
relatório de gestão.

William Corrêa
Mendes

Carlos César
Teixeira Ferreira

William Corrêa
Mendes/Luiz
Aristóteles Santos
Silva

Ximena Paula
Nunes Bandeira
Maia da Silva

Alta

Camila Costa
Silva/Luiz
Aristóteles Santos
Silva

Carlos César
Teixeira Ferreira

Alta

SUAP - EDU

SUAP - Coleta de
Indicadores
SUAP - Conteúdo do
Portal
SUAP - Eventos
SUAP - Quadro de
Detalhamento de
Despesas

Módulo de gestão acadêmica para todas as atividades de
ensino de uma instituição acadêmica. Inicialmente foi
utilizado pelos cursos de formação inicial e continuada (FIC)
e atualmente, está sendo iniciada a fase de testes para os
cursos regulares. O projeto de desenvolvimento prevê todos os
níveis em produção, até o segundo semestre de 2018 em
substituição ao Q-Acadêmico.
Módulo de dados para o cálculo dos indicadores de gestão
institucional exigidos pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), armazenando todas as variáveis necessárias para
calcular os indicadores de forma clara, sem intervenções
manuais.
Módulo destinado a publicação de Editais e Documentos do
site. Este módulo irá substituir o GERCON.
Módulo para inscrição de eventos internos para servidores
e/ou prestadores de serviços.
Módulo destinado aos Diretores de Administração dos
Câmpus para preenchimento do QDD (Quadro de
Detalhamento de Despesas) no Planejamento Anual.
Módulo para exportação de dados para o SET - Para os
câmpus localizados em São Luís. Em desenvolvimento
módulo que irá substituir aplicação desktop em Java.

Moacir/José Maria
Ramos Reis

Claudio Antônio
Amaral Moraes
William Corrêa
Mende

Irlanilson Rodrigues
Santos

Juariedson Lobato
Belo

Tássio Luz Campos

SUAP - Currículos
CNPQ Lattes

Módulo de importação do currículo Lattes dos servidores

Luiz Aristóteles
Santos Silva

Rosália Montenegro
Maricéia Ribeiro
Lima
Natilene Mesquita
Brito

SUAP – Central de
Serviços

Módulo de gestão de Central de Serviços de TI, baseado nas
boas práticas de ITIL (sigla para Information Technology
Infrastructure Library), cobrindo a gestão de incidentes e
requisições, com base de conhecimento e escalonamento entre
níveis de atendimento.

William Corrêa
Mendes

Cláudio Antônio
Costa Fernandes

SUAP - Remessa de
Alunos para o SET

Irlanilson Rodrigues
Santos

Criticidade
Alta

Alta
Média
Alta

Baixa
Média

Alta
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Sistema

Objetivo do sistema e demais informações
complementares

SUAP- Mobile

Versão mobile do SUAP.

Sistema Gerenciador
de Seletivos e
Concursos
Q-Acadêmico - Sistema
de |Gerenciamento
Acadêmico

Sistema de gerenciamento de Processo Seletivo Discente,
cobrindo todas as etapas, desde inscrição, acompanhamento
de pagamentos, logística operacional de realização das provas,
correção, classificação e divulgação dos resultados.
Sistema de Gestão Acadêmica integrado, destinado a registrar
e controlar a vida acadêmica de alunos e professores.
Possui contrato de manutenção com a Empresa Qualidata
detalhado na Tabela 4.3.3.2 de Contratos de TI.

Responsável
Técnico
Daniel Lopes Soares
Lima

Responsável da
Área de Negócio
Cláudio Antônio
Costa Fernandes

William Corrêa
Mendes/Leonardo
Brito Rosa

Viviane Farias
Ribeiro Pinheiro

Alta

Diego Leonardo
Chaves Silva

Ximena Paula
Nunes Bandeira
Maia da Silva

Alta

José Maria Ramos
dos Reis

Claudio Antônio
Amaral Moraes

Média

Leonardo Brito
Rosa

Alta

Criticidade
Média

Gercon

Sistema de gerenciamento de conteúdo do Portal.

Sophia

Sistema de Controle de Acervo de Bibliotecas. Possui contrato
Leonardo Brito
de manutenção com a Empresa Primasoft detalhado na Tabela
Rosa
4.3.3.2 de Contratos de TI.

Sapro – Sistema de
Avaliação de Projetos
de Pesquisa

Sistema de Avaliação de Projetos de Pesquisa

Moacir Loureiro
Pegado Neto

Natilene Mesquita
Brito

Média

Portal web da instituição que disponibiliza serviços e notícias
da instituição com maior visibilidade.

Allan Kassio
Beckman Soares da
Cruz / José Maria
Ramos Reis

Claudio Antônio
Amaral Moraes

Alta

Portal do IFMA

Os seguintes módulos, estão programados para implantação em 2017, conforme Quadro 41:
Quadro 41 - Módulos com implantação prevista para 2017
Sistema
Objetivo do sistema e demais informações complementares
Módulo de gestão de clipping para o setor de Comunicação Social com motor de busca em veículos de
SUAP - Clipping
comunicação digitais.
Módulo de processo eletrônico nacional
Processo Eletrônico
Módulo de cadastro e publicação de Licitações (substituirá o Gercon)
Licitações
Módulo de Fluxo de Compras da instituição
Compras

Criticidade
Média
Alta
Média
Média
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Pesquisa
Auditoria Interna
Saúde
Diárias e Passagens
Central de Serviços
Prediais
Folha de Cálculo
Empresa Junior

Módulo de Pesquisa institucional (substituirá o SAPRO)
Módulo de gerenciamento de Auditoria Interna
Módulo de controle médico
Módulo de controle de solicitações de diárias e passagens

Média
Média
Média
Média

Módulo para controle de Serviços Prediais

Média

Módulo para auxiliar no cálculo de benefícios dos servidores
Módulo para gerenciamento e controle das empresas junior

Média
Média

246

Quadro 42 - Contratos na Área de Tecnologia da Informação *
Nº do
Contrat
o

Fornecedores

Custo
Anual

Valores
Desembolsado
s 2016

144.047,3
1

144.047,31

PRIMASOFT
COMÉRCIO
DE
INFORMÁTIC
A LTDA

17.358,16

17.358,16

Objeto

Vigência

Comunicaçã
o Móvel
Corporativa

31/08/201
6

2016/61

Comunicaçã
o Móvel
Corporativa

31/08/201
7

44.432.544/0001
-47

CLARO S. A.

2011/14

Suporte do
SOFIA

24/06/201
6

69.112.514/0001
-35

2011/12

CNPJ

Denominação

40432544/000147

CONSÓRCIO
CLARO
AMERICEL

Locação de
Maq.
Copiadoras

31/12/201
6

05.791.610/0001
-74

ADVEN COM.
LOC. E
SERVIÇOS

767.531,0
9

767.531,09

2013/02

Internet

31/01/201
8

33.000.118/0001
-79

TELEMAR
NORTE LESTE

644.749,5
2

644.749,52

2014/02

Telefonia
fixa

05/01/201
8

33000118/000179

TELEMAR
NORTE LESTE
S.A.

118.826,6
9

118.826,69

Serviço de
Suporte ao
Sistema
Acadêmico
denominado
QAcadêmico

11/08/201
7

00.859.695/0001
-61

FRJ
INFORMÁTIC
A LTDA

244.723,3
0

244.723,30

Suporte
técnico de
hardware e
software

14/03/201
9

61.797.924/0002
-36

HEWLETT PACKARD
BRASIL LTDA

50.610,38

50.610,38

2015/12

Livros
digitais

20/12/201
6

13.183.749/0001
-63

MINHA
BIBLIOTECA
LTDA

12.860,69

12.860,69

2015/13

Livros
digitais

20/12/201
6

01.404.158/0001
-90

PEARSON
EDUCATION
DO BRASIL
LTDA

62.878,13

62.878,13

2012/01

2015/05

2016/22

Fonte: NCC/IFMA
(*) Desembolsados pela Reitoria (UG: 158128)
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4.3.1.1 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 (2014-2018). Além do
alinhamento institucional, foi realizado o alinhamento com a Estratégia de Governança Digital
(EGD 2016-2019), que direciona as ações das áreas de Tecnologia da Informação e das
Comunicações (TIC) para atendimento às necessidades da sociedade, tendo por base os pilares de
Prestação de Serviços, Informação e Participação. O Quadro 43 a seguir, mostra o alinhamento do
PDI com o PDTI do IFMA:
Quadro 43 - Alinhamento estratégico PDI e PDTIC
Perspectiva

Objetivo PDI

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.
Resultados
Institucionais
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,

Processos
Internos

Intensificar as ações de fomento à inclusão e
respeito à diversidade

Objetivos PDTI
OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE03 - Contribuir para a
promoção da cidadania,
ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e
serviços
OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE09 - Garantir a continuidade
dos serviços essenciais de TIC
OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE03 - Contribuir para a
promoção da cidadania,
ampliando a acessibilidade e
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Perspectiva

Objetivo PDI

Objetivos PDTI
capilaridade dos sistemas e
serviços

Promover o ensino integrado à pesquisa
aplicada e à extensão tecnológica

OE06 - Garantir infraestrutura de
TIC apropriada as atividades
administrativas, de ensino,
pesquisa e extensão

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

OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC

Ampliar quantitativa e qualitativamente a
produção científica institucional

OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC

OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
Implantar e estruturar o(s) Programa(s) de Pós- qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
Graduação e Estimular a criação de novos
cursos Lato e Stricto Sensu, presenciais e na
OE06 - Garantir infraestrutura de
modalidade a distância
TIC apropriada as atividades
administrativas, de ensino,
pesquisa e extensão

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

OE01 - Ampliar o atendimento e
promover a melhoria na
qualidade e disponibilidade dos
serviços de TIC
OE06 - Garantir infraestrutura de
TIC apropriada as atividades
administrativas, de ensino,
pesquisa e extensão
OE06 - Garantir infraestrutura de
TIC apropriada as atividades
administrativas, de ensino,
pesquisa e extensão
OE07 - Desenvolver sistemas de
TIC interoperáveis e portáveis

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

OE08 - Promover a segurança da
informação e comunicação
OE03 - Contribuir para a
promoção da cidadania,
ampliando a acessibilidade e
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Perspectiva

Objetivo PDI

Objetivos PDTI
capilaridade dos sistemas e
serviços
OE02 - Aperfeiçoar o
planejamento e a gestão de
projetos, processos e serviços de
TIC de modo a contribuir com os
resultados estratégicos

Promover a transparência da gestão

OE03 - Contribuir para a
promoção da cidadania,
ampliando a acessibilidade e
capilaridade dos sistemas e
serviços
OE07 - Desenvolver sistemas de
TIC interoperáveis e portáveis

Pessoas

Orçamento

Fortalecer a Gestão Participativa

OE04 - Aprimorar a integração e
a comunicação com públicos
internos e externos por meio do
uso da tecnologia

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

OE04 - Aprimorar a integração e
a comunicação com públicos
internos e externos por meio do
uso da tecnologia

Dotar o IFMA de Comunicação Institucional,
Estratégica e Integrada

OE05 - Estabelecer e aprimorar a
governança de TIC alinhada à
estratégia da instituição

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

OE10 - Promover a capacitação
continuada em TIC

Valorizar o servidor com foco na Saúde e
Qualidade de Vida

OE11 - Promover políticas de
fixação dos profissionais de TIC

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

OE12 - Garantir uma gestão da
qualidade dos recursos
orçamentários de TIC

Fonte: PDTI 2016-2018
Dentro desse contexto, o Mapa Estratégico de TI constitui uma representação gráfica do
conjunto de objetivos a serem alcançados e tem por objetivo facilitar o entendimento da estratégia,
garantir coerência e colaborar com todo o processo de comunicação, divulgação e apresentação dos
objetivos que devem ser cumpridos para o alcance da Visão de futuro e para a realização da Missão.
A Figura 13 seguir, apresenta o Mapa Estratégico da TI do IFMA para 2016-2018.
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Figura 13 - Mapa estratégico da TI do IFMA 2016-2018

Fonte: PDTIC 2016-2018
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4.3.1.2 Comitê Gestor de Tecnologia da Informação (CGTI)
O Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) do IFMA,
previsto na Portaria Nº 265, de 04 de janeiro de 2012 é um fórum de caráter consultivo e
deliberativo, que estabelece políticas e diretrizes sobre os princípios de TIC e é composto pelos
dirigentes das seguintes unidades da estrutura organizacional do IFMA:
I.Reitoria (Gabinete do Reitor);
II.Diretoria de Desenvolvimento Institucional;
III.Diretoria de Educação à Distância;
IV.Auditoria Interna;
V.Pró-Reitoria de Ensino;
VI.Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós Graduação e Inovação;
VII.Pró-Reitoria de Extensão e Relações Institucionais;
VIII.Pró-Reitoria de e Administração;
IX.Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas;
X.Cada um dos Câmpus.
Caberá ao Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação do IFMA análise e
manifestação ou proposição, quando couber, do que se segue:

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;

Recomendar 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;
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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.
Em 2016 foi realizada uma reunião do CGTIC, que envolveu decisões relativas à:
elaboração do PDTIC 2016-2018, que ainda se encontra em processo de aprovação pelo Conselho
Superior do IFMA. O Modelo do Planejamento de Tecnologia da Informação no âmbito do IFMA,
está estruturado conforme retratada na Figura 14, abaixo:
Figura 14 - Modelo da Estrutura do Planejamento de TI 2016

Fonte: DGTI/IFMA

A título de informação, a Figura 15 adiante sintetiza, de forma coletiva, a
responsabilidade e o papel relativos à tecnologia da informação das unidades que integram as áreas
de Tecnologia da Informação do IFMA
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Figura 15 - Atribuições da área de TI do IFMA

Fonte: Resolução nº 030, de 11 de junho de 2014
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4.3.1.3 Plano de Capacitação de Pessoal de TI
A Governança de TI fomenta a participação dos servidores em eventos internos e
externos nas mais diversas áreas, contando com um apoio estratégico das Pró-Reitorias de Gestão
de Pessoas e de Planejamento. Não foi elaborado um plano de capacitação específico para a TI
devido à falta de recursos financeiros, embora se tenha realizado levantamento de necessidades de
treinamentos no âmbito das unidades de TI do IFMA.
No Quadro a seguir, foram relacionadas as ações de capacitação (treinamentos,
palestras, seminários, congressos, etc.) efetivamente realizadas por servidores das unidades de TI do
IFMA.
Quadro 44 – Iniciativas de Capacitação Realizadas no Período
Carga
Área
Descrição
Horária
(horas)
Governança e
Mestrado Profissional UFPE*
Gestão
Governança e
Encontro do Fórum de Tecnologia da
24h
Gestão
Informação da Rede Federal
Sistema de
Curso CSM Certified ScrumMaster
16h
Informação
Sistema de
Python Brasil Florianópolis /SC
24h
Informação
Sistema de
Python Nordeste Teresina /PI
24h
Informação
Redes e
Planejamento e Projeto de
40h
Infraestrutura
Infraestrutura para Datacenter
Redes e
Construindo um PABX IP na Prática
40h
Infraestrutura
com Asterisk
Redes e
FÓRUM INTERNACIONAL
40h
Infraestrutura
SOFTWARE LIVRE -FISL
Redes e
Workshop RNP (WRNP)
40h
Infraestrutura

Quantidade de
participantes da TI
3
2
2
2
4
1
1
1
2

Fonte: DGTI/IFMA
* Termo de Cooperação 967/2013 SETEC/UFPE para servidores de TI dos Institutos Federais
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4.3.1.4 Quadro de Pessoal de TI
As informações acerca do quantitativo de pessoal nas unidades de TI do IFMA,
encontram-se consolidadas no Quadro 45 a seguir:
Quadro 45 - Quadro de pessoal de TI
Força de Trabalho
Reitoria
Servidores efetivos da carreira de TI
Servidores efetivos de outras carreiras
Servidores efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades
Servidores efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
Terceirizados
Câmpus
Servidores efetivos da carreira de TI
Servidores efetivos de outras carreiras
Servidores efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades
Servidores efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
Terceirizados
TOTAL
Servidores efetivos da carreira de TI
Servidores efetivos de outras carreiras
Servidores efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades
Servidores efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
Terceirizados

Total
20
1
0
0
2
51
8
0
0
11
71
9
0
0
13

Fonte: DGTI/IFMA
*Obs.: Os totais são relativos a dezembro de 2016.

4.3.1.5 Processos de Gerenciamento de Serviços de TI Implementados
O gerenciamento de serviços de TI tem o objetivo de entregar e prestar o suporte aos
serviços de TI garantindo que estejam em sintonia com os requerimentos de negócio da
organização. Com base na necessidade de melhoria da gestão e do atendimento da Central de
Serviços, iniciamos algumas ações para melhorar a gestão de serviços com base na ITIL:
1.
Definição do processo de gestão de demanda – Este processo permite que a
Governança de TI tenha todas as demandas registradas para que possa priorizá-las e utilizar a
informação para melhorar a gestão e a estratégia de TI.
2.
Melhoria do processo da Central de Atendimento – A central de Serviços foi
migrada para a plataforma do SUAP e foram identificadas melhorias em seu processo. Atualmente a
Central faz atendimento de primeiro nível e segundo nível com redirecionamento para os serviços
técnicos dos câmpus.
3.
Início da revisão e detalhamento do Catálogo de Serviços – O catálogo foi revisto
e atualizado para atender a nova Central de Serviços. Com este catálogo pronto, pretendemos
iniciar formalmente o gerenciamento do portfólio de serviços.
Houve uma melhoria também em relação ao processo de Contratações de TI visando
adequar as contratações do IFMA de acordo com as disposições legais e normativas, bem como as
boas práticas vigentes. O processo, construído a partir da prospecção e estudo de dispositivos legais
está normatizado por meio da Resolução IFMA nº 33 de 22 de abril de 2015 (SISCON).
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4.3.1.6 Projetos de TI Desenvolvidos no Período
A seguir, apresenta-se Quadro 46 com os projetos, os resultados esperados, bem como o
alinhamento com planejamento institucional, entre outras informações:
Quadro 46 - Projetos de TI desenvolvidos em 2016
Alinhamento com o
Planejamento Institucional

Valor
Orçado
(R$)

Valor
Despendido
(R$)

Prazo de
Conclusão

PDTI 2016-2018

O PDTI foi integralmente
alinhado com o PDI

-

-

Agosto/2016

Atualização e
implantação de
novos módulos do
SUAP

Aprimorar o processo de
desenvolvimento e implantação
do Sistema Unificado de
Administração Pública - SUAP

-

-

Projeto
contínuo

Assentamento
Funcional Digital

Criação de dossiê em mídia
digital, composto por
documentos funcionais, digitais
ou digitalizados, considerado
fonte primária das informações
dos servidores.

4345,50

4345,50

Projeto em
andamento

Implantação do
Voip

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

5.489,00

5.489,00

Projeto em
andamento

Capacitação de
servidores*

Promover a capacitação
continuada em TIC

-

4690,00 +
diárias e
passagens

12/2016

Aquisição de
Servidores

Ampliar o atendimento e
garantir a disponibilidade dos
serviços de TIC

79.998,00

79.998,00

12/2016

Gerenciamento de
Configurações

Gerenciamento de
Configurações

-

-

12/2016

Filtro de DNS

Filtro de DNS

-

-

12/2016

Implantação de
IPV6

Implantação de IPV6

-

-

12/2016

Padronização da
Rede institucional

Padronização da Rede

-

-

12/2016

Projeto

Fonte:DGTI
* Algumas capacitações foram custeadas através de convênio SETEC/MEC
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4.3.1.7 Medidas para Mitigar Eventual Dependência Tecnológica de Empresas Terceirizadas
que Prestam Serviços de TIC
Diversas medidas são adotadas para mitigar a dependência de empresas terceirizadas
que prestam serviços ao IFMA, com vistas a permitir que a instituição assuma eventualmente a
execução dos serviços, caso a empresa terceirizada interrompa sua prestação, e também para
viabilizar que outra empresa assuma a prestação dos serviços ao término do contrato. As principais
diretrizes definidas são elencadas a seguir:
1.
Implantação do módulo Acadêmico do SUAP: A implantação, fará a
substituição gradual da ferramenta proprietária utilizada na maioria dos câmpus, primeiramente com
foco nos campi novos, que ainda não utilizam nenhuma solução de software acadêmico. Esse novo
sistema, tem como vantagem 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.
2.
Estruturação de Escritório de Projetos: Em 2016, foi iniciado um trabalho que
visa a estruturar escritório de Projetos com processos e documentações específicas para projetos,
garantindo a padronização e a transferência do conhecimento para os trabalhos que são controlados
pelo escritório. Algumas das prioridades deste trabalho são: atualizar documentação de sistemas e
procedimentos operacionais, aprimorar a base de conhecimento e elaborar o plano de transferência
de conhecimento.
3.
Capacitação de servidores: A capacitação de servidores do quadro, seja por
meio de treinamento formal ou de transferência de conhecimento, visando possibilitar a
continuidade dos serviços, de forma contingencial, por qualquer servidor ou empresa.
4.
Utilização de ferramentas de desenvolvimento próprio ou de código aberto
quando possível: sempre que possível, prevê-se a utilização de soluções deste tipo, o que facilita
bastante a migração dos serviços.
5.
Licenciamento perpétuo de produtos, com serviços de suporte e atualização
de versão durante a vigência do contrato: Dessa forma, os produtos continuam operacionais,
mesmo que eventualmente ocorra interrupção do contrato de suporte e atualização de versão ou haja
necessidade de substituição do fornecedor;
4.4 Gestão Ambiental e Sustentabilidade
A sustentabilidade ambiental é uma prática que o Instituto federal do Maranhão vem
tentando implementar no cotidiano de suas ações, em especial, na gestão dos recursos renováveis.
Para tanto, no ano de 2016, a alta gestão do IFMA decidiu estudar a possibilidade de instalar usinas
fotovoltaicas na Reitoria e em seus Campi, motivados na necessidade mundial de redução dos
impactos ambientais e na redução da despesa com o consumo de energia elétrica. Assim, o IFMA
finalizou o exercício de 2016 com o seu termo de referência elaborado e processo licitatório para
aquisição das usinas fotovoltaicas em instaurado na Instituição. Pretende-se adquirir usinas
fotovoltaicas para teto das edificações e para os estacionamentos, sem armazenamento de energia,
porém integrado com a rede pública de fornecimento, conforme mostra a Figura 16.
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Figura 16- Constituição e Funcionamento da Geração Fotovoltaica

5

O consumidor continua conectado a
rede pública. A energia da rede pública
será utilizada durante a noite e o custo
será compensado pela energia solar
excedente gerada durante o dia.

REDE PÚBLICA

PINÉIS SOLARES

1

Os painéis solares são feitos com
células fotovoltáicas (FV) que
convertem a luz do sol em corrente
contínua (CC) durante o dia.

3

A concessionária fará a troca do
medidor para um modelo com
leitura bidimensional, que registra
a energia recebida da rede pública
e a energia solar excedente
injetada na rede, gerando assim
c réditos na c onta de luz .

INVERSOR FV

2

O Inversor de frequência (FV)
converte a corrente contínua (CC)
gerada pelos painéis solares em
c o rre n te a lte rn a d a (CA ).

4

A corrente CA é enviada do inversor
para o quadro de distribuição,
alimentado assim, equipamentos e
iluminação com energia solar.

123456

MEDIDOR BIDIRECIONAL
Corrente
Contínua (CC)
Corrente
Alternada (CA)

6

O sistema de monitoramento mostra
continuamente a produção de energia
gerada e assegura que o sistema FV
es teja operando c orretam ente.

EQUIPAMENTOS

4.4.1 Adoção de Critérios de Sustentabilidade Ambiental na Aquisição de Bens e na
Contratação de Serviços ou Obras
Em 2015, o Reitor do IFMA, através da Portaria nº 2.359/2015, criou uma Comissão
multidisciplinar para Elaboração do Plano de Logística Sustentável - PLS. Dentre as atribuições da
Comissão, está previsto a proposição de uma Política Institucional de Sustentabilidade.
Apesar do PLS ainda não se encontrar em vigor, mas em razão da implantação do
Sistema de Compras do IFMA – SISCON, aprovado pela Resolução nº 33/2015-CONSUP, exigir
que as contratações atendam os critérios de sustentabilidade, em 2016 a Comissão do PLS passou a
apreciar e emitir parecer nos processos de contratação de materiais, equipamentos, serviços de
vigilância, de limpeza, de telefonia, de processamento de dados, de apoio administrativo e de
manutenção predial, com vista à sua adequação às normas de sustentabilidade vigentes.
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5. 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.
5.1 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.
5.1.1 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

•

Acompanhar as providências adotadas até a obtenção da solução do serviço

•

Sugerir a adoção de medidas visando o aperfeiçoamento na prestação do serviço

solicitação;
público;
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;
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5.1.2 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.
5.1.3 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 17.
Figura 17 – Formas de Manifestações

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 18. Tal Figura demonstra os canais com suas respectivas formas de
acesso: Telefone, SUAP (Portal), Correspondência, Presencial, Sistema de Informação (e-SIC), eOUV e. A finalidade do canal de Sistema de Informação ao Cidadão é atender os pedidos de
informação ao cidadão.
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Figura 18 – Canais de Comunicação

Explicações sobre os canais de comunicações, conforme seguem:
Telefone
Recebemos a manifestação por telefone e registramos em uma planilha de
monitoramento para que possamos ter o controle. Ao responder as demandas por e-mail,
cadastramos as manifestações no SUAP para gerar relatórios quantitativos.
Neste ano de 2016 esse canal registrou manifestações do tipo reclamações relacionadas
com atraso de pagamento de fornecedores e sobre tramite de processo de servidor.
SUAP (PORTAL)
O canal mais usado devido a facilidade de acesso, 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, seja servidor, aluno ou mesmo
comunidade externa.
Correspondência
Esse canal menos usado pelo manifestante, mas não deixa de ser mais uma opção ao
cidadão. Esse ao se apresentar presencialmente é informado das opções de acesso à Ouvidoria,
sendo que há um formulário disponibilizado para registrar as demandas presenciais ou se preferir
pode ter acesso ao computador existente nesta Ouvidoria para registrar a manifestação por meio dos
demais canais citados na Figura 18.
O manifestante pode encaminhar sua demanda para Ouvidoria no endereço: Avenida
Marechal Castelo Branco, nº 789, Bairro São Francisco – São Luís /MA (segundo piso, sala 32) cep
65.076-091.
E-mail
Canal ainda utilizado pela 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 os pedidos de informação por meio desse canal, essa
unidade orienta aos demandantes que esse canal não é apropriado para tal manifestação, pois o
Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC) foi criado para essa finalidade. Orientamos 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 que ambos não se encontram no presente momento
integralizado.
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e-SIC
O Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC) permite que
qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo
e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal. O cidadão
ainda pode entrar com recursos e apresentar reclamações sem burocracia. Importante mencionar que
o e-SIC foi criado pela Controladoria Geral da União para viabilizar a Lei de Acesso à Informação.
Logo, orientamos ao cidadão não cadastra registrar manifestações, forma de o cidadão
expressar à Ouvidoria seu anseios, dúvidas e opiniões, conforme segue:
A manifestação é gênero do qual são espécies a sugestão, o elogio, a reclamação, a
Solicitação diversa, e a denúncia.
Apesar disso, respondemos os pedidos informação recebido por outros canais, tendo em
vista viabilizar o acesso dos cidadãos às informações públicas de acordo com o Art. 10 da
12.527/2011.
e-OUV
O Sistema de Ouvidoria do Poder Executivo Federal desenvolvido pela ControladoriaGeral da União (CGU), o Sistema (e-OUV) é utilizado por diversos órgãos para recebimento e
tratamento de manifestações (reclamação, solicitação de providência, denúncia, elogio e sugestão).
A Figura 18 apresenta a visualização do Banner da Internet do Poder Executivo Federal (e-OUV) e
explicações sobre o devido canal com suas respectivas importâncias. O referido canal pode
encontrado no portal da Controladoria Geral da União (https://sistema.ouvidorias.gov.br).
A Figura 19, abaixo, representa de forma sintética o fluxo das formas de manifestações
mencionadas na Figura 17.
Figura 19 - Fluxo Sintético das Demandas Recebidas

Uma análise comparativa das Formas de Manifestações (reclamação, solicitação,
denúncia, elogio e sugestão), com seus respectivos Canais de Comunicação (telefone, presencial, email e SUAP), entre os anos de 2015 e 2016, é apresentada nas Tabelas 48 e 49.
Tabela 48 - Dados por Manifestação e Canal 2015
Nº

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

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
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Tabela 49 - Dados por Manifestação e Canal 201
2016
Nº
1
2
3
4
5

MANIFESTAÇÃO
RECLAMAÇÃO
SOLICTAÇÃO
DENÚNCIA
ELOGIO
SUGESTÃO
TOTAL

ANO DE 2016
QUANT.
N°
115
1
104
2
15
3
2
4
2
5
238

CANAL
TELEFONE
PRESENCIAL
E-MAIL
SUAP (PORTAL)
CORRESPONDÊNCIA
E-OUV
TOTAL

QUANT.
2
0
17
198
3
18
238

Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Os Gráficos 22, 23, 24 e 25 representam os resultados das Tabelas 01 e 02.
Gráfico 22 - Formas de Manifestações em
2015.

% Canais 2015

% Manifestações 2015
4%

Gráfico 23 - Canais de Comunicação
C
em
2015

1%

11%

0%

16%
RECLAMAÇÃO

1%

30%
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PRESENCIAL

SOLICITAÇÃO
DENÚNCIA

78%

39%

E-MAIL
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SUGESTÃO

SUAP

20%

Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Gráfico 24 - Formas de Manifestações em
2016

% Canais 2016

% Manifestações 2016

8%

1%

1%

Gráfico 25 - Canais de Comunicação em
2016

1%

TELEFONE

7%
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Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Nota-se
se que houve uma dimin
diminuição
uição de demandas do ano de 2015 para 2016,
comparando as tabelas 48 e 49.. Esse fato justifica
justifica-se
se por conta das mudanças de postura por parte
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da administração pública, decorrentes de reiteradas contestações e questionamentos dos cidadãos,
seja manifestante interno ou externo, gerando um controle e acompanhamento por parte do cidadão
dos serviços públicos prestados.
Seguem as Tabela 50 e 51, dos anos de 2015 e 2016, respectivamente, que representam
a origem das demandas de manifestantes interno (servidor, aluno, terceirizados) e comunidade
externa.
Tabela 50 - 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
72%
148
28%
544
100%

Tabela 51 - Origem de Demanda 2016
ANO DE 2016
DISCRIMINAÇÃO DA ORIGEM DE DEMANDA
Quantidade de Demanda Interna
Quantidade de Demanda Externa
Total de Manifestante

PERCENTUAL %
122
51%
116
49%
238
100%

Seguem, também, as Tabelas 52, de 2015, e a Tabela 53, de 2016, que classificam as
manifestações por assunto mais recorrente. E, em seguida, as representações gráficas dos assuntos,
conforme Gráficos 26 e 27, dos anos 2015 e 2016, respectivamente.
Tabela 52 - Classificação por Assuntos em 2015
Nº

1
2
3
4

ASSUNTOS

Estacionamento
Obras
Ensino

SOLICITAÇÃO

DENÚNCIA

ELOGIO

SUGESTÃO

TOTAL
POR
ASSUNTO

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

4%
100 %

RECLAMAÇÃO

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
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Gráfico 26 - Demandas por Assunto 2015
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Tabela 53 - Classificação por Assunto
Assuntos em 2016
ANO DE 2016
Nº

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ASSUNTOS

RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

DENÚNCIA

ELOGIO

SUGESTÃ
O

TOTAL
POR
ASSUNTO

PERC
ENTU
AL %

Estacionament
o
Obras
Ensino

0

0

0

0

0

0

00,00

1
22

0
17

0
3

0
2

0
0

1
44

0,42
18,49

2
1

0
1

0
0

0
0

0
0

2
2

0,84
0,84

17
0
30
0

21
0
34
4

0
0
10
0

0
0
0
0

1
0
1
0

39
0
75
4

16,39
0,00
31,51
1,68

19

12

2

0

0

33

13,87

23
115

15
104

0
15

0
2

0
2

38
238

15,97
100,0
0

Pós-graduação
Graduados e
Transferidos
Concursos
Infraestrutura
Outros
Solicitação de
contato
Seletivo do
IFMA
Processo
TOTAL

Total de Pedido de Informação Por Meio do ee-SIC
Fonte: OUVIDORIA / IFMA

196
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Gráfico 27 - Demandas por Assunto em 2016
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As manifestações mais recorrentes entre últimos anos quanto aos assuntos; ensino,
processo, concursos e seletivo estão relacionados aos seguintes conteúdos:
•
Ensino – lançamento de notas de aluno no Q
Q-Acadêmico
•
Concurso – questionamento de edital em concurso (TAE e EBTT), convocações
demoradas.
•
Processo – morosidade de processo
•
Seletivo – atraso nas publicações de locais de provas, não consegue acompanhar
as inscrições, dificuldade de pagamento devido as greves de bancos.
Observado as Tabelas 52 e 53,, notamos uma diminuição dos assuntos ensino e
concurso.
Isso pelo motivo que os manifestantes conhecem seus direitos e questionam
recorrentemente os referidos conteúdos. Isso gera mudanças de postura dos servidores no decorrer
decorr
do tempo, principalmente quando se trata do preenchimento de notas no Sistema QQ acadêmicos e
no aperfeiçoamento dos editais de concurso promovido por esta iinstituição.
Quantos às denúncias estão relacionadas com acumulo de cargo servidor, carga horaria
horari
de servidor, indícios de irregularidade de contratação sem observância de edital de processo seletivo
de professor temporário.
Quanto ao assunto Processos, que trata das morosidades de processo, são entraves da
administração pública em geral. No entanto
entanto,, os departamentos têm tomados algumas medidas
como:
•
Distribuição de processos
•
Digitalização das pastas funcionais dos servidores
•
Ideia de descentralizar alguns tipos processos para os Campi.
Além disso, estamos com a ideia de elaboração de manuais de orientações
or
de
processo, tais como: Fluxo dos processos, orientações sobre os documentos necessários.
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5.1.4 Tipos de Demandas por campus de 2015 e 2016.
Na Tabela 54(2015) e Tabela 55 (2016) abaixo e os respectivos Gráficos 28 e 29,
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 17 – Formas de Manifestações.
•
Pedido de informação, que é uma manifestação feita pelo cidadão por meio dos
canais de ouvidoria quando atende todos os requisitos da Lei 12.527/2011 e e-SIC(canal mais
recomendado para o acesso à informação), sistema eletrônico do serviço eletrônico do serviço de
informação ao cidadão.
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 email. 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 21 – Sistema e-SIC, nessa mesma seção.
Dentre essas solicitações de 2016, sobre orientações de como achar resoluções do
IFMA, solicitação de contato de servidor, data de resultado de seletivo, pedido de quadro de
referência
(cargos
vagos
e
preenchidos),
projetos
pedagógicos
de
cursos.
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Tabela 54- 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

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

Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Gráfico 28– Demanda por Campus em 2015
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Tabela 55– Relatório Anual de Demandas por Campus em 2016
RELATÓRIO ANUAL DE DEMANDAS POR CAMPUS DE 2016
ESPÉCIE DE MANIFESTAÇÕES
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 JOÃO DOS PATOS
CENTRO HISTÓRICO
MARACANÃ
MONTE CASTELO
SÃO R. DAS MANGABEIRAS
TOMIN
ZÉ DOCA
COELHO NETO
GRAJAÚ
PEDREIRA
VIANA
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
CAMP. AVANÇADO CAROLINA
CAMP. AVANÇADO PORTO FRANCO
CAMP. AVANÇADO ROSÁRIO
ITAPECURU
ARAIOSES
CAMP. AVAÇADO MIRINZAL
PRESIDENTE DUTRA
TOTAL

RECLAMAÇÃO

SOLICITAÇÃO

DENÚNCIA

ELOGIO

78
2
0
0
1
0
3
0
1
11
0
3
1
3
0
6
1
4
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115

76
0
0
1
0
0
2
0
0
2
0
4
2
5
2
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104

0
2
1
0
0
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

SUGESTÃO

TOTAL POR CAMPUS

2
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
0
0
2

156
4
1
1
1
1
8
1
1
15
0
8
4
8
3
16
3
5
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
238

PERC. %
66
2
0
0
0
0
3
0
0
6
0
3
2
3
1
7
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100

Gráfico 29– Demanda por Campus em 2016
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Fonte: OUVIDORIA / IFMA

Figura 20 – Banner da Internet do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal (e-Ouv)

Fonte: Site da CGU https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacao.aspx
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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.
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.
O Quadro 47 apresenta as manifestações no e-OUV no ano de 2016, 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 47 - Manifestações no e-OUV em 2016
MANIFESTAÇÕES DO E-OUV
NUP (Número Único de
Espécie de Manifestações
Protocolo)
23546001182201640
Solicitação
23546008405201608
Solicitação
23546010970201627
Solicitação
23480018275201615
Solicitação
23546000092201631
Reclamação
00106000490201631
Reclamação
00106007487201649
Reclamação
23546011660201620
Reclamação
23546019400201601
Reclamação
23546001794201632
Denúncia
00106001714201622
Denúncia
23546003594201614
Denúncia
00106003284201683
Denúncia
23546005987201662
Denúncia
00106005080201687
Denúncia
23546013956201685
Denúncia
23546015144201674
Denúncia
00106012714201658
Denúncia
MANIFESTAÇÕES
Solicitação
Reclamação
Denúncia
Total de Manifestações

Situação
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
Encerrada
QUANTIDADE
4
5
9
18

Fonte: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoLogin.aspx
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Gráfico 30 – Representação Gráfica das Manifestações no ee-OUV em 2016
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Fonte: https://sistema.ouvidorias.gov.br/publico/Manifestacao/RegistrarManifestacaoLogin.aspx

Os assuntos referentes à solicitação do ee-OUV
OUV foram: solicitação de participação de
pesquisa de satisfação sobre Ouvidorias, solicitação sobre benefícios, solicitação de
recadastramento de pensionista com salário bloqueado e outros.
Quanto às reclamações, os assuntos foram: morosidade de processo de insalubridade,
falta de lançamento de nota de aluno no sistema Q-acadêmico*.
* O Sistema Q-Acadêmico
Acadêmico é o software responsável pelo controle acadêmico do
Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e pode ser utilizado por alunos e docentes. Por meio dele, o
professor pode preencher seu diário de classe, lançar no
notas,
tas, consultar o calendário e disponibilizar
conteúdos para seus alunos
Importante menciona que houve 25 manifestações cadastradas no e-OUV,
e
no entanto
tiveram muitas denúncias duplicadas e outra (s) sem elementos mínimos de autoria e materialidade
para apuração
uração dos fatos. Diante disso, desconsideramos as manifestações duplicatas com mesmo
conteúdo para fins estatísticos neste relatório.
As manifestações; sugestão, elogio, solicitação, reclamação e denúncia; foram tratadas
conforme a Instrução Normativa Nº 1 da Ouvidoria Geral da União, da Controladoria-Geral
Controladoria
da
União, de 05 de novembro de 2014.

272

A Figura 21 a seguir apresenta a visualização da página e-SIC no portal de Acesso à
Informação do Governo Federal (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/)
Figura 21 – 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; Rebeca Reis Carvalho, lotada no Gabinete do Reitor
e essa é a 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).
Cabe ressaltar a nova possibilidade do Sistema e-SIC que acrescentou a opção enviar
para o e-OUV. Pois, agora os respondentes podem encaminhar as manifestações registradas do eSIC, que não se trata de pedido de informação para e-OUV, conforme a Figura 22 abaixo.
Figura 22 - Opção Enviar para o e-Ouv

Informações adicionais para o correto entendimento do relatório. Esse está dividido em
3 (cinco) seções, conforme abaixo:
1) Quantidade de pedidos de acesso a informação:
IFMA – Instituto Federal de Educação, Ciência e
Órgão (s) de referência
Tecnologia do Maranhão

Período de consulta:

1/2016 a 12/2016

•
Total de solicitações para o período, sua média mensal e sua evolução absoluta e
percentual para o intervalo temporal escolhido.
Quantidade de Pedidos: 196
Média mensal de pedidos: 16,33
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2)Situação e características dos pedidos de acesso a informação:
•
•
•

•

Status das solicitações (quantas já foram respondidas e quantas estão em tramitação
– dentro e fora do prazo legal);
Total de perguntas real
realizadas
izadas e o número de perguntas por pedido;
Total de solicitantes e o número, dentre esses, que realizou um único pedido e a
quantidade de demandas realizadas por aquele que mais efetuou requisições de
informações no âmbito da LAI;
Os 10 (dez) temas – por categoria e assunto – mais requeridos pelos cidadãos,
conforme os termos constantes do Vocabulário Controlado do Governo Eletrônico
(VCGE).
Status do pedido

Quantidade

Respondidos

196

Gráfico 31 – Situação dos Pedidos de Ac
Acesso à Informação.

Características dos pedidos de acesso à informação
Total de perguntas:

250

Total de solicitantes:

175

Perguntas por pedido:

2,91

Maior número de pedidos
feitos por um solicitante:

3

Solicitantes com um único
pedido:

155

Temas das solicitações (Top 10)
Categoria e assunto

Quantidade

% de Pedidos

Trabalho - Mercado de trabalho

80

40,82%
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Ciência, Informação e Comunicação - Informação - Gestão,
preservação e acesso

37

18,88%

Educação - Educação profissional e tecnológica

28

14,29%

Trabalho - Política trabalhista

11

5,61%

Trabalho - Profissões e ocupações

7

3,57%

Ciência, Informação e Comunicação - Ciência e Tecnologia

4

2,04%

Trabalho - Fiscalização do trabalho

4

2,04%

Ciência, Informação e Comunicação - Comunicação

3

1,53%

Economia e Finanças - Administração financeira

3

1,53%

Trabalho - Legislação trabalhista

3

1,53%

3)Resposta aos pedidos de acesso a informação:
• Tempo médio de resposta às demandas cidadãs;
• Número e o percentual de prorrogações de prazo para manifestações efetuadas
pelos Serviços de Informação ao Cidadão (SICs)
•
Tipos de resposta realizados (p.ex. acesso concedido, acesso negado, informação
inexistente, etc)
•
Motivos de negativa de resposta (como informações classificadas, que tratem de
dados pessoais, que digam respeito a requisições desarrazoadas ou genéricas, etc)
• Meios de resposta adotados pelos SICs para proverem retorno sobre as solicitações
efetuadas pela sociedade.
14,61 dias
Tempo médio de resposta:
Prorrogações:

Quantidade
0
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Gráfico 32 - Pedidos por tipo de Repostas.

Razões da negativa de acesso
Quantidade

Descrição

%

% de pedidos

Dados pessoais

1

33,333%

0,51%

Processo decisório em curso

1

33,333%

0,51%

Pedido genérico

1

33,333%

0,51%

TOTAL:

3

100,000%

1,53%

Meios de envio de resposta
Meio

Quantidade

% de pedidos

Pelo sistema (com avisos por email)

193

98,47%

Correspondência física (com custo)

2

1,02%

Buscar/Consultar pessoalmente

1

0,51%

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 servidores efetivos tais
como: professores e auditores, contadores, nutricionistas, estatísticas de dados de alunos.
5.2 Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta
arta de Serviços ao Cidadão foi regulamentada pelo Decreto Nº 6.932/2009; que
dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão
cidadão,, ratifica a dispensa do
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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 23 abaixo. A sua composição é composta de
informações dos serviços prestados pelo 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 23 – Carta de Serviços ao Cidadão

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

5.3 Aferição do Grau de Satisfação dos Cidadãos
5.3.1 Usuários
A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Maranhão
realizou, no período de janeiro a dezembro de 2016, 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 e das atividades fins do IFMA (Ensino,
Pesquisa e extensão).
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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.
5.3.2 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 2016, para ter acesso ao formulário de perguntas conforme
segue conforme os formulários com suas respectivas respostas, 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.
Dos 206 (duzentos e seis) manifestantes consultados aleatoriamente, somente 23
participaram da pesquisa de satisfação. Do total de manifestantes consultados, 151(cento cinquenta
e um) foram dos serviços de ouvidoria (reclamação, denúncia, sugestão, reclamação e solicitação) e
55(cinquenta e cinco) foram solicitantes dos Pedido de Informação ao Cidadão.
Segue o Formulário de Pesquisa de Satisfação Com as Respectivas Perguntas e
Respostas representadas por meio dos gráficos, 12 a 20.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS
USUÁRIOS DA OUVIDORIA DO INSTITUTO FEDERAL DO
MARANHÃO - IFMA DO ANO DE 2016
Senhores Usuários,
Tendo em vista aferir o grau de satisfação dos usuários desta Ouvidoria, após atender e tratar sua
manifestação, solicitamos encarecidamente que responda o questionário abaixo, para que possamos
aferir a qualidade do trabalho desenvolvido, bem como verificar a efetividade e melhorar no nosso
trabalho. Além disso, fazendo valer seu direito de participação popular.
O preenchimento do formulário dura em média de 5 minutos.
Faça parte de nossa melhoria e participe!
Ouvidoria Institucional

1. Qual seu vínculo com o IFMA?

2. A Ouvidoria do IFMA respondeu sua manifestação em tempo?

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

5. Qual canal utilizou para realizar sua manifestação na Ouvidoria do IFMA?

6. Espécie de manifestação?

7. Como tomou conhecimento de existência da Ouvidoria do IFMA?

8. Considera que a Ouvidoria do IFMA contribui para garantir o seu direito de acesso à
informação e/ou Sistema Participativo?
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9. Considera que a ouvidoria do IFMA contribui para o aprimoramento dos

serviços prestados pelo IFMA?

10. Caso manifestante for aluno (a) avalie de 1 a 5 os serviços oferecidos pela

Instituição (IFMA) quanto às atividades Fins: Ensino, Pesquisa e Extensão.
3 (13%)

1
2

2 (8,7%)

3

9 (39,1%)

4

3 (13%)

5

6 (26,1%)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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5.4 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 promoveu a manutenção e a atualização do Portal na internet. O mesmo fora
disponibilizado no endereço www.ifma.edu.br em 10 de junho de 2015, totalmente reformulado e
adequado ao modelo contido no Manual de Identidade Padrão de Comunicação Digital do Governo
Federal, com foco no cidadão.
Em 2016 foram criadas 10 novas páginas (com suas respectivas subpáginas) no portal:
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Concursos; Seletivo Cursos Técnicos Segundo
semestre; Assistência ao educando; Bibliotecas virtuais do IFMA; Comissão Própria de Avaliação
(CPA); Comissões (Reitoria); Projeto Político Pedagógico (PPI) e Assessoria de Relações
Internacionais; Planejamento Estratégico
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.
A Figura 24 a seguir apresenta a parte superior da página inicial do site institucional,
que é mantido pelo próprio IFMA.
Figura 24 – Página principal do Portal IFMA

Abaixo, os dos dados quantitativos de acessos ao novo Portal do IFMA em 2016:
Número de acessos ao portal:
Acessos: 3.146.215
Visualizações de página: 8.729.440
Páginas/acesso: 2,77
-Seções mais acessadas
1.
2.

Seletivo Unificado
Editais
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sistema Acadêmico
Cursos
Concursos
Seletivo Segundo Semestre
Banco de Provas
Aluno
Contatos
Documentos

Notícias mais acessadas
1.
2.
3.
administrativo/
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
retificada/

/2016/09/06/ifma-abre-inscricoes-para-o-processo-seletivo-2017/
/2015/09/10/abertas-inscricoes-para-processo-seletivo-2016/
/2016/08/31/ifma-lanca-editais-de-concursos-com-vagas-para-professor-e-tecnico/2016/08/16/ifma-abre-quase-seis-mil-vagas-em-seletivo-de-cursos-tecnicos/
/2016/01/06/ifma-divulga-resultado-final-do-seletivo-2016-aos-cursos-tecnicos/
/2015/11/11/locais-de-prova-do-seletivo-ifma-2016-foram-divulgados/
/2016/08/23/novo-concurso-do-ifma-sera-organizado-pela-fundacao-sousandrade/
/2016/09/26/ifma-prorroga-prazo-de-inscricoes-no-processo-seletivo-2017/
/2016/11/09/data-da-prova-do-seletivo-aos-cursos-tecnicos-2017-e-alterada/
/2016/01/08/seletivo-tecnico-2016-lista-de-excedentes-da-forma-subsequente-e-

Além do portal, o IFMA está inserido nas redes sociais, através de 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 Processo Seletivo - IFMA na rede social Facebook, que
é totalmente gerenciada pela equipe da ASSCOM.
Até o dia 31.12.2016, a Fan page tinha 6.602 seguidores. E o maior alcance orgânico
de uma publicação durante o ano foi de 4.180 pessoas. 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 abaixo, apresenta a Fan Page do IFMA no
Facebook:
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Figura 25 – Fan Page do IFMA no Facebook

O IFMA também detém canal no Youtube (ifmaoficial) tendo produzido cinco vídeos,
com um total de 27.214 visualizações. A Figura 26 abaixo, apresenta o Canal do IFMA no
Youtube:
Figura 26 – Canal do IFMA no Youtube
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5.4.1 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. No ano de 2016, foram
submetidas à comunidade as consultas a seguir descritas:
Janeiro/2016
- Política de Capacitação e Qualificação dos Servidores do IFMA
Fevereiro/2016
- Diretrizes para a gestão das Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no IFMA
Março/2016
- Regulamento da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) do IFMA
- Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório de professores da
- Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do IFMA
Abril/2016
- Normas de Estágio supervisionado para os Cursos da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio e de Graduação do IFMA
Junho/2016
- Alteração de regime de trabalho dos servidores da carreira do Magistério Superior e
Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do IFMA
Julho/2016
- Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA
Agosto/2016
- Normas para participação de docentes em regime de Dedicação Exclusiva (DE) em
atividades esporádicas remuneradas ou não remuneradas, em assuntos de suas respectivas
especialidades.
5.5 Medidas para Garantir a Acessibilidade aos Produtos, Serviços e Instalações
O IFMA, através do Departamento de Projetos da Diretoria de Infraestrutura (DPJDINFRA), continua com o trabalho de levantamento de necessidades de cada um dos Campi do
IFMA no tocante à infraestrutura de acessibilidade, agora em paralelo com a implementação de
ações físicas corretivas em locais já mapeados.
No ano de 2016, no que se refere à implantação da acessibilidade nas unidades do
IFMA em todo o estado, no âmbito da infraestrutura física, foram elaborados projeto e orçamento
para implantação de piso tátil e rampas de acesso internas no Campus São João dos Patos, projeto e
início de colocação de piso tátil no Campus Caxias e projeto e orçamento para implantação de
plataforma elevatória na sede da reitoria (já em fase execução).
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
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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 27 abaixo apresenta a página inicial do site institucional, em alto contraste.
Figura 27 – Página Inicial do Site Institucional
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
Este capítulo demonstra o desempenho financeiro e as informações sobre as
demonstrações contábeis e financeiras elaboradas pelo Instituto Federal do Maranhão. São
contempladas, ainda a implementação da sistemática de apuração de custos e dos novos critérios e
procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.
6.1 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. Quanto a sua execução, demonstra-se no
Quadro 48 a seguir as despesas empenhadas, liquidadas e pagas.
Quadro 48 - Desempenho Financeiro Exercício 2016
AÇÃO
GOVERNO
20RG
20RL

20RL

20RL

2994

FONTE RECURSOS
DETALHADA
0112000000-RECURSOS
DEST.A MANUT.E
DES.DO ENSINO
0100000000-RECURSOS
ORDINÁRIOS
0112000000-RECURSOS
DEST.A MANUT.E
DES.DO ENSINO
0250000000-RECURSOS
DIRETAMENTE
ARRECADADOS
0100000000-RECURSOS
ORDINARIOS
TOTAL

GRUPO DE
DESPESA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS
LIQUIDADAS

DESPESAS
PAGAS

4

Investimento

10.258.537,00

8.554.369,08

8.270.562,09

4

Investimento

350.000,00

350.000,00

350.000,00

79.899.928,64

63.892.546,38

62.928.180,45

5.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00

121.545,63

121.545,63

121.545,63

999.312,39

340.845,6

333.875,63

16.229.639,68

13.538.349,30

13.458.298,26

112.858.963,34

91.797.655,99

90.462.462,06

3
4
3
4
3

Outras
Despesas
Correntes
Investimento
Outras
Despesas
Correntes
Investimento
Outras
Despesas
Correntes

Até 31/12/2016, houve pagamento de 98,3% das despesas liquidadas na fonte de
recursos destinada a manutenção e desenvolvimento do ensino; 99,3% na fonte de recursos
diretamente arrecadados e 99,4% na fonte de recursos ordinários.
Apesar do ano de dificuldades financeiras, este Instituto conseguiu liquidez nas suas
obrigações, no percentual de 98,5% das despesas liquidadas.
Com relação ao fluxo financeiro, esta Universidade recebe recursos mediante a liquidação
da nota fiscal, no SIAFI, que ocorre após a entrega de materiais e prestação de serviços pelos
fornecedores. A Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, de posse destas liquidações,
apura os valores a serem repassados para a efetivação dos pagamentos.
6.2 TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, DA AMORTIZAÇÃO E DA
EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E
PASSIVOS
Principais Práticas Contábeis
A realidade patrimonial do IFMA segue as 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.
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- 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 a contabilidade disponibilizou formalmente
ao Gestor do SUAP a metodologia das quotas constantes para inclusão no sistema, em virtude desse
método ser o mais utilizado em toda 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).
Ressalta-se, no entanto, que o valor da Depreciação Acumulada constante no Balanço
Patrimonial, bem como suas Variações Patrimoniais Diminutivas concernentes à Depreciação não
representa a totalidade dos itens em 31/12/2016, considerando que a mesma não vem sendo
registrada devido incompatibilidade entre os relatórios de movimentação e bens do SUAP.
- 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.
No entanto, o manual MCASP – Manual Contabilidade aplicada ao Setor Público e as
macrofunções do Siafi recomendam que o método a ser utilizado para avaliação dos estoques é o
“custo médio ponderado”, em consonância com o disposto na Lei nº 4.320/64, art. 106, Inc. III.
6.3 SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE CUSTOS NO ÂMBITO DA UNIDADE
Em 2015 este órgão solicitou à Secretaria do Tesouro Nacional – STN habilitação no
sistema SIC, com envio de formulários exigidos. Em resposta à solicitação, a Secretaria informou
que a nova versão do sistema SIC seria adaptada ao Tesouro Gerencial e que, para termos acesso a
essa nova versão, deveríamos preencher formulário com o perfil “TESCUSTOS”. Tal procedimento
foi realizado, não sendo disponibilizado até o momento referido perfil
A implantação de um sistema de custos requer uma série de medidas que não dependem
apenas desse órgão, dentre as quais, a padronização de modelagens de custos aplicada a cada tipo de
organização, a unidade de medida a ser utilizada por órgãos de educação da rede federal,
sistemáticas de rateio, treinamentos que proporcionem o entendimento e direcionamento das ações a
serem tomadas em cada unidade, etc. Assim, é importante que toda a rede utilize o mesmo padrão
de custos, e isso ainda não nos foi disponibilizado.
Ao final do exercício de 2016, servidores da contabilidade participaram de um encontro
promovido pela Secretaria do Tesouro Nacional realizado em 24/11/2016 - IV Encontro de Gestão
de Custos do Setor Público, tendo sido referenciado naquele momento a importância de se instituir
no órgão um Comitê Gestor de Custos para estudar, em primeiro lugar, a sua estrutura
organizacional, efetuar trabalhos de conscientização sobre a necessidade da informação de “custos”,
e assim, poder iniciar a mensuração dos custos no órgão. A recomendação da STN foi de que, ao
final dos trabalhos que culminariam com a implantação da sistemática de custos no órgão, este
Comitê fosse transformado numa “Setorial de Custos”.
Apesar de não haver óbice, dessa Coordenação, quanto à participação do Comitê Gestor
de Custos conforme sugere a STN, apenas o aval do Dirigente Máximo, enfatizamos duas medidas
de suma importância para a correta sistematização dos custos: o ajuste dos bens móveis e da
depreciação do órgão, pois estes são itens que representam custos para a administração e, dessa
forma, não podem estar incompatíveis com a realidade; e
A falta de estrutura da Coordenação de contabilidade, que atualmente conta com 04
(quatro) servidores dedicados a realizar as atividades do órgão. Como sugere a STN, a implantação
de uma setorial de custos deve ser independente, e seria fruto dos trabalhos de levantamento e
mapeamento dos custos do órgão, efetuados pelo Comitê Gestor.
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Diante dessas dificuldades, este órgão ainda não dispõe de sistema de custos e, para
fazê-lo necessitamos que ações orientadoras da Setorial de Custos do MEC sejam direcionadas a
instituição para dirimir dúvidas e nortear o caminho para se efetuar a correta implantação.
6.4 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXIGIDAS PELA LEI Nº 4.320-64 E NOTAS
EXPLICATIVAS
Constam nos Anexos E e F deste Relatório as Demonstrações Contábeis exigidas pela
Lei Nº 4.320/64, bem como, Notas Explicativas referentes ao IV trimestre do exercício de 2016,
editadas com base nas alterações mais relevantes dos demonstrativos.
As notas explicativas foram emitidas com base nas orientações da SPO/MEC e
Secretaria do Tesouro Nacional.
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
Este capítulo tem por finalidade descrever as providências adotadas pelo Instituto
federal do Maranhão para dar cumprimento às deliberações exaradas em acórdãos do TCU, às
recomendações feitas pelo órgão de controle interno (OCI). Apresenta, também, as informações
sobre o cumprimento das obrigações constantes da Lei nº 8.730/1993 e da LDO 2014 e as medidas
administrativas adotadas para apuração de danos ao erário.
7.1 TRATAMENTO DE DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TCU
7.1.1 Cumprimento de Acórdãos
O Quadro 49 a seguir trata das providências adotadas pelo Instituto Federal do
maranhão para o cumprimento das determinações dos acórdãos de atos de aposentadoria e pensão.
Quadro 49 - Providências adotadas para o Cumprimento das Determinações dos Acórdãos de atos
de Aposentadoria e Pensão
Tipo de Ato
Acórdão
Determinações
Providências adotadas
Pensão civil
Acórdão nº
Adoção de providências
Elaborado Plano de Ação
2.780/2016quanto a apuração de
para cumprimento do
Plenário
indícios de pagamento de
Acórdão nº 2.780/2016pensão de filha solteira,
Plenário. Encontrando-se na
maior de 21 anos, em
fase de análise das respostas
desacordo com os
às notificações com as
fundamentos do artigo 5º,
justificativas dos indícios de
parágrafo único, da Lei
irregularidades.
3.373/1958 e a
jurisprudência do Tribunal
de Contas da União
Aposentadoria Acórdão
Adoção de providências
O servidor inativo
5255/2016-TCUrelativo ao cumprimento das (CPF:004.438.833-00) foi
2ª Câmara
determinações do Acórdão nº notificado quanto as
5.293/2013 – TCU – 2ª
determinações do acórdão nº
Câmara
5.255//2016-TCU -2ª Câmara
e o IFMA procedeu a
adequação das duas
aposentadorias às imposições
da Lei nº 9.624/98,
observando a opção feita pelo
aposentado, qual seja, opção
pela manutenção da
incorporação de quintos na
aposentadoria do cargo de
Técnico em Assuntos
Educacionais (Mat. Siape
0271394) e exclusão dos
quintos no cargo de
professor, operacionalizada
na folha de setembro/2016.
Quanto ao valor das parcelas
de quintos incorporada,
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Aposentadoria Acórdão
nº9021/2016 –
TCU-2ª Câmara

Pensão Civil

Acórdão nº
1458/2016-TCU 2ª Camara e
Acórdão nº
7521/2013-TCU 2ª Câmara.

Aposentadoria Acórdão nº
5844/2015-TCU –
1ª Câmara Acórdão
nº 1880/2015 –
TCU – 2ª Câmara
(pedido de
reexame)
Acórdão nº
5293/2013 – TCU
2ª Câmara

Indeferimento de pedido de
prorrogação de prazo
solicitado pelo IFMA para
cumprimento do Acórdão nº
5.293/2013 – TCU – 2ª
Câmara
Adoção de providências para
cumprimento do Acórdão nº
7.521/2013-TCU- 2ª
Câmara, considerando que
no mérito foi negado o
provimento contra o
Acórdão citado.

Apurar o montante recebido
pelos inativos Lourimary
Nunes de Jesus
(149.126.353-91), Luiz
Raimundo Ramos Leão
(022.342.383-15) e Manoel
Trajano Dantas Neto
(203.325.998-68), a título
das vantagens alusivas aos
percentuais de 3,17% (URV)
e 28,86%, desde a ciência da
Unidade Jurisdicionada do
Acórdão n. 5.859/2013 - 1ª
Câmara, que julgou ilegais
os respectivos atos de
aposentadoria, e proceda à
reposição ao erário, nos
termos do art. 46 da Lei n.
8.112/90 e conforme decisão
proferida na Ação Ordinária
n. 000036959.2015.4.01.3700 (3ª Vara
Federal/MA)
Sistemática de cálculo das
parcelas de incorporação de
quintos nos dois cargos do
aposentado Altamiro
Cavalcante de carvalho

manteve-se o valor que se
vinha pagamento em razão
do cumprimento Sentença
Judicial proferida nos autos
do Mandado de Segurança
Individual nº 002692887.2014.4.01.3700-13ª Vara
Federal do MA.
Cumprimento da decisão

Cumprimento do acórdão nº
7.521/2013-TCU- 2ª Câmara,
com a cessação das parcelas
relativa as rubricas dos
3,17% e 28,86% que
serviram de base de cálculo
da pensão desde sua origem e
a partir daí foi recalculado o
valor do benefício.
Providenciado a apuração dos
valores recebidos pelos
inativos citados no Acórdão e
em seguida encaminhada
notificação aos interessados.
Não houve concordância para
a reposição ao erário e foi
solicitado orientação quanto
ao procedimento neste caso.
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7.2 TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
No decorrer do exercício financeiro de 2016, 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
Os ilícitos administrativos praticados por empresas terceirizadas em 2016, que
resultaram em prejuízo ao IFMA, justificaram a imediata instauração de processo administrativo
visando identificar a responsabilidade e o dano causado, conforme pode ser visto no Quadro 50.
Quadro 50 - Valores de Reparação de Danos Causados ao IFMA
UNIDADE: IFMA CAMPUS PEDREIRAS
Processo:
23249.038753.2015-75
Valor da reparação:
Acusada:
MG Comercial de Equipamentos e Serviços Eireli –
ME

UG/GESTÃO: 154855
R$ 837,50
CNPJ:
15.135.630/0001-40

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. Inicialmente, é importante observar que há uma ordem de
pagamento das obrigações, estabelecida nos editais, e também nos contratos firmados pelo Instituto
Federal do Maranhão com prestadores de serviços e fornecedores de materiais.
A maioria dos contratos firmados não possui um cronograma de pagamento prédefinido, pois são feitos por valor estimado (segurança, fornecimento de energia e água, etc). Tais
obrigações apenas tornam-se exigíveis com a efetiva execução do serviço e, por este motivo,
somente é possível estabelecer o cronograma de pagamento após a liquidação, que de acordo com a
lei 4320/93 é a verificação do direito adquirido pelo credor. Desta forma, os controles da ordem de
pagamento ficam restritos à execução financeira.
Em que pese haja necessidade de observar os prazos de vencimento das obrigações
estabelecidos nos instrumentos contratuais, por razões de interesse público, o IFMA prioriza o
desembolso de valores atinentes às seguintes faturas:
a)
Valores com vencimento em que haja juros e multa: Consoante ao princípio da
economicidade, o IFB busca evitar o pagamento de juros e multa;
b)
Contratos de serviços de fornecimento de mão de obra e obras de engenharia: O
não pagamento pode afetar a continuidade do serviço público;
c)
Por fim, a exigibilidade estabelecida no contrato.
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
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medida é o travamento que o valor - de cifra muito elevada - acarreta no pagamento de pequenos
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
Dentre as empresas contratadas pelo IFMA que desenvolvem atividades relacionadas no
artigo 7º da Lei nº 12.546/2011, tem-se contrato firmado somente aquelas do ramo da construção
civil, anterior a 2014. A partir de 2014, os contratos eram celebrados com a desoneração. As
retenções dos encargos dos contratos anterior a 2014, foram realizadas pelo Instituto Federal do
Maranhão com base nas condições inicialmente pactuadas e repassadas ao órgão fazendário
competente, sem considerar a desoneração, razão pela qual este Órgão não procedeu cobranças de
valores na condição de desonerada, visto que o contrato não foi desonerado e a contratada não
usufruiu do benefício.
7.6 INFORMAÇÕES SOBRE AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
O Quadro 51 tem por finalidade fornecer informações relevantes sobre os contratos de
publicidade e propaganda firmados pelo IFMA no exercício de 2016.
Quadro 51 - Informações Sobre Ações de Publicidade e Propaganda
Publicidade

Programa/Ação orçamentária

Valores empenhados

Valores pagos

Institucional

x

x

x

Legal

2080 / 20RL

R$ 350.324,91

R$ 279.959,14

Mercadológica

x

x

x

Utilidade pública

x

x

x

7.7 DEMONSTRAÇÃO DA CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 3º DO
DECRETO 5.626/2005
O Quadro 52 apresenta a lista de cursos de graduação do Instituto Federal do Maranhão
que ofertam a disciplina de Libras como matéria obrigatória, nos termos do art. 3° do Decreto n°
5626/2005.
Quadro 52- Demonstração da Conformidade com o Disposto no Art. 3º do Decreto 5.626/2005
Município
Curso de Graduação Código e - Atendimento
Publicação
que devem ofertar MEC
ao art.3º do (**)
Libras como disciplina
Decreto
obrigatório
5626/2005 (*)
AÇAILÂNDIA
Licenciatura Química
1103919
Sim
BACABAL
Licenciatura Química
1166780
Sim
BARREIRINHAS
Licenciatura
em 1188418
Sim
Ciências Biológicas
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BURITICUPU

CAXIAS

CODÓ

IMPERATRIZ
SANTA INÊS
CENTRO HISTÓRICO
MONTE CASTELO

MARACANÃ

SÃO
RAIMUNDO
DAS MANGABEIRAS
SÃO
JOÃO
DOS
PATOS
TIMON
ZÉ DOCA

Licenciatura
em
Ciências Biológicas
Licenciatura
em
Matemática
Licenciatura Ciências
Biológicas
Licenciatura Química
Licenciatura
Matemática
CURSO
DE
LICENCIATURA EM
FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA PARA
AS DISCIPLINAS DO
ENSINO
FUNDAMENTAL DO
ENSINO MÉDIO E
DA
EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL EM
NÍVEL MÉDIO
Licenciatura Ciências
Agrárias
Licenciatura
Matemática
Licenciatura Química
Licenciatura
em
Ciências Biológicas
Licenciatura Física
Licenciatura Física
Licenciatura
Artes
Visuais
Licenciatura
em
Ciências Biológicas
Licenciatura em Física
Licenciatura
Matemática
Licenciatura
em
Química
Licenciatura
em
Ciências Agrárias
Licenciatura
em
Educação do Campo
Licenciatura
em
Ciências Biológicas
Licenciatura em Física
Licenciatura
em
Matemática
Licenciatura
em
Ciências Biológicas
Licenciatura
em

1103317

Sim

1264336

Sim

1168581

Sim

1168588
1327336

Sim
Sim

1364245

Sim

1304669

Sim

1103914

Sim

1103319

Sim

1304669

Sim

121781
1103313
1103310

Sim
Sim
Sim

62674

Sim

62676
21443

Sim
Sim

62682

Sim

1103956

Sim

1188930

Sim

1168583

Sim

1189820
1188419

Sim
Sim

1168361

Sim

1103315

Sim
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Química
Licenciatura
Matemática

em 1160371

Sim

(*) Em todos os curso de Formação de Professor ofertados pelo IFMA foi incluído na Matriz Curricular a Disciplina
Libras como obrigatória.
(**) Afixado em local visível nos murais dos Campi do IFMA.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
No contexto das informações arroladas neste documento, que dizem respeito à
responsabilidade social do Instituto Federal do Maranhão, é importante destacar os avanços obtidos
pela Instituição, notadamente no contexto da expansão e interiorização vivenciada nos últimos anos,
provocando significativo aumento no número de matrículas em cursos técnicos e tecnológicos, a
inserção em importantes programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, o
Pronatec/Bolsa-Formação e o Programa Mulheres Mil, além da formação de professores, em
processo de consolidação, com grande impacto na qualificação de profissionais para absorção pelo
mundo do trabalho.
Nesse sentido, merece relevo a política de inclusão social de estudantes de baixa renda
por meio de cotas nos processos seletivos e do acesso aos diversos programas institucionais de
assistência ao estudante, para cujo desenvolvimento vem sendo alocados crescentes recursos
orçamentários e cujos resultados podem se verificar pelos êxitos dos estudantes do IFMA nas várias
olimpíadas do conhecimento, exames vestibulares, entre outros.Conforme destacado na seção do
Capítulo 2 que trata sobre os Indicadores Socioeconômicos do IFMA, Comparando-se com o ano de
2015, houve um aumento de 13,97% de estudantes em situação de pobreza que tiveram acesso à
instituição de ensino no ano de 2016. Pode-se inferir com esta realidade que a interiorização da
educação técnica e tecnológica no estado do Maranhão onde, conforme dados do IBGE, 53,7% dos
domicílios possui uma renda per capta de ½ salário mínimo; tem possibilitado o acesso à educação
da população mais pobre do estado. Dos 26 campi em funcionamento, 3 campi situam-se na cidade
de São Luís, capital do Estado, e os demais 23 campi estão nos municípios do continente, o que
demonstra a capilaridade que as ações do IFMA possuem.No atual cenário nacional onde 12
milhões de brasileiros estão desempregados e 22,2 milhões estão no mercado informal1, há uma
queda vertiginosa da renda das famílias e a escola pública tem sido uma saída encontrada para
garantir a educação dessa população. Entre as ações de acesso ao IFMA à população mais
pauperizada, destacam-se a isenção da taxa de inscrição no seletivo e a reserva de 50% (cinquenta
por cento) das vagas destinadas a candidatos que estudaram em escola pública com renda igual ou
inferior a 1,5 salário mínimo (um salário mínimo e meio) per capita, o que demonstra o
compromisso da instituição com a inclusão social. Nesse contexto as políticas de atendimento ao
discente do IFMA, em especial a assistência estudantil torna-se fundamental para a permanência e
êxito dos estudantes. Os programas como alimentação, transporte e moradia possibilitam que os
estudantes em situação de maior vulnerabilidade social tenham estas necessidades primárias
atendidas, o que influencia diretamente a melhora do desempenho acadêmico e a prevenção da
evasão.
Destacam-se, ainda, as ações de pesquisa aplicada e inovação e de extensão tecnológica,
contribuindo para o desenvolvimento local e regional.
Os resultados são evidenciados em eventos e premiações nacionais e internacionais e no
desenvolvimento tecnológico, artístico-cultural e desportivo que se traduzem no cumprimento da
função social do IFMA e no reconhecimento pela sociedade.

1

http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-08/ibge-mercado-de-trabalho-vive-circulo-vicioso-com-perdade-emprego-e-renda. Acesso em 15/03/2017.
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Anexo A – 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;
1.3) Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais

Específicas;
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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
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
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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;
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;
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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;
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;
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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.
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.
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§ 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;
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.
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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.
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
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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:
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.
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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 ensinoaprendizagem.
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.
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§ 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.
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.
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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.
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.
310

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
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 B – 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;

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;
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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 C – 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.
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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.

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
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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 Identidade do
Entidade: 0281230620040-SSP-MA

Dirigente do

Órgão

ou

Telefone Fixo:: 3218-9110
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Anexo D – 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

PROBABILIDA
CRITICIDA ESTRATÉGI
IMPACTO
AÇÃO (RESPOSTA AO RISCO)
DE
DE
A

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

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

R3 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

Renegociar os prazos das ações
Notificar a área de Recursos
Humanos para que se tome as
devidas providências
Realizar
seminários
de
conscientização.

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

R9

Falta de recursos humanos para executar os
trabalhos de Segurança da Informação

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

R5

Falta de conscientização das demais áreas
do IFMA sobre Segurança da Informação

e

na

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
R10 Falta de conhecimento em Gerenciamento
de Projetos pelas demais áreas

R11

Falta de Recursos Humanos para
acompanhar os projetos de TI

Baixo(a)

Médio(a)

Média

Mitigar

Alto(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Promover
seminários
de
disseminação em conhecimentos de
Gerenciamento de Projetos
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

Falta de servidor efetivo para assumir
R19 papéis não passíveis de terceirização para
se realizar a Gestão de TI
MGES_2: Promover a melhoria e manutenção
PDTI
Falta de orçamento para atender as
R20
necessidades inventariadas no PDTI
Desconhecimento
da capacidade de
R21 atendimento da TI
Complexidade
na
elaboração
R22 Planejamento da Contratação de TI

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Muito baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

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
Alto(a)
Muito alto(a)
Alta
Mitigar
Sistemas, e/ou Solicitar apoio ao
grupo de consultores do SISP
Renegociar os prazos das ações, e/ou
Médio(a)
Muito alto(a)
Alta
Mitigar
Solicitar apoio ao Grupo consultores
do SISP
Notificar a área de Recursos Humanos
Médio(a)
Muito alto(a)
Alta
Evitar
para que se tome as devidas
providências
dos atuais e novos contratos de serviços terceirizados de TI durante o período de vigência do
Baixo(a)

Muito alto(a)

Média

Mitigar

Médio(a)

Médio(a)

Média

Mitigar

Baixo(a)

Muito alto(a)

Média

Mitigar

do

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 existente,
R23
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
Médio(a)
R29
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

Muito baixo(a)

Médio(a)

Baixa

Mitigar

Baixo(a)

Alto(a)

Media

Mitigar

R36

Complexidade
na
elaboração
do
R37 Planejamento da Contratação de TI para
suporte ao usuário de 1o e 2o Nivel
R38

Falta de recursos para contratar serviços de
impressão

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)
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
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área de orçamento
Soluções de Service Desk não aderentes aos
R39
padrões tecnológicos do IFMA

Baixo(a)

Baixo(a)

Baixa

Mitigar

Desenvolver internamente

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

R40
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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

Alto(a)

Médio(a)

Muito alto(a)

Médio(a)

Alta

Média

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

Falta de Recursos Humanos com
R43 conhecimentos suficientes para se implantar
a solução

Médio(a)

Muito alto(a)

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.

Falta de recursos financeiros para implantar
a solução

Médio(a)

Médio(a)

Média

Evitar

Adiar a implantação

R44

MSIS_2: Implementar Solução de Gerência Eletrônica de Documento
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
atual para suportar a solução

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

Mitigar

Realizar
testes
minuciosos
capacidade,
e/ou
aprimorar
capacidade

Falta de conscientização dos envolvidos
R48 acerca dos aspectos de segurança da
informação envolvidos no projeto

Médio(a)

Médio(a)

Media

Evitar

Realizar seminários de conscientização

Falta de recursos humanos para sustentar a
solução

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

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

R47

R49

de
a

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

R53

R55 Impacto nos sistemas legados

Médio(a)

Muito alto(a)

Alta

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
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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
R56 contratações
de
suporte
ao
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 E – Demonstrações Contábeis Exigidas pela Lei No. 4.320/64
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Anexo F –Notas Explicativas Referentes ao IV Trimestre do exercício 2016
NOTAS EXPLICATIVAS BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.

O ativo não circulante do órgão representa, neste demonstrativo, o item com maior relevância
no exercício de 2016 (97,60% do ativo total). Deste percentual, 58,60% representam bens
imóveis e 38,62%, móveis.

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Demais Créditos e Valores a curto prazo
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Dívida ativa não tributada
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis
(-) Depreciação/Amort/Exaustão de bens
Bens Imóveis
Bens Imóveis
(-) Depreciação/amort/Exaustão de bens
1.1

31/12/2016 (R$)

31/12/2015

6.797.257,60
1.057.217,48
1.888.464,94

AV%
2,40
4.468.894,09 1,67
586.070,72 0,26
2.357.059,82 0,46

AH%
29,57
52,10
80,00
-19,88

1.605.777,59
394.499.303,20
155.976.752,98
156.907.958,79
(931.205,81)
238.522.550,22
239.128.000,58
(605.450,36)

97,60
1.605.777,59 0,40
361.073.815,23
151.874.672,61
152.740.098,73 38,62
(865.426,21) -0,15
209.199.142,62 58,86
209.424.257,09 0,23
(225.114,47) 0,12

9,21
0,00

2,73
168,95
14,18
7,60

BENS IMÓVEIS
Os acréscimos em imóveis entre os exercícios de 2015 e 2016 da ordem de 29.703 mil
representam 14,18% de variação e, no exercício 2016, 58,86%. Eles resultam das seguintes
aquisições:

a)

Aquisição do prédio da Reitoria pelo valor de R$19.000.000,00. Registrado em 28/12/2016 no
SPIUNET na conta contábil 1.2.3.2.1.01.03 (terrenos e glebas) indevidamente, mas
providenciado o ajuste em 2017 para a conta Edifícios, por meio da nota de lançamento
2017NL800001.

b)

Registro de imóvel da Reitoria no valor de R$58.080,00, que

c)

Registro em imóveis educacionais, 1.2.3.2.1.01.07, da Unidade de Alcântara no valor de
R$9.309.352,12;

d)

Pagamento de medições das obras em Grajaú, Viana, Maracanã, Zé Doca, Santa Inês,
Açailândia, S. R das Mangabeiras, Coelho Neto, Caxias, registradas em obras em andamento
durante o exercício 2016, que juntas representam acréscimo em bens imóveis.

e)

Aquisição de Instalações: subestação da nova Unidade da Reitoria, processo
23249.056667/2016-25, no valor de R$ 141.392,84 e piso tátil da Unidade de Açailândia no
valor de R$ 14.946,51;
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Com relação ao item “obras em andamento”, vale enfatizar que há valores existentes nesta
conta contábil de obras que já foram finalizadas, mas que ainda persistem devido ao não
encaminhamento do “habite-se” para registro no SPIUNET. As obras já finalizadas e pendentes de
“habite-se’;
Somado aos valores de obras em andamento não registrados, há também alguns imóveis
residenciais, edifícios, terrenos, imóveis de uso educacional e bens dominicais que possuem registro
no Spiunet.
CLASSIF
DISCRIMINAÇÃO
R$
1.2.3.2.1.01.00
Bens de uso especial registrados SPIUNET
111.852.801,65
1.2.3.2.1.00.03
Terrenos/Glebas
25.800.000,00
1.2.3.2.1.01.07
Imóveis de uso educacional
86.052.801,65
1.2.3.2.1.02.00
Imóveis não registrados no SPIUNET
20.386.698,08
1.2.3.2.1.02.01
Imóveis residenciais/comerciais
167.347,08
1.2.3.2.1.02.02
Edifícios
12.783.987,34
1.2.3.2.1.02.03
Terrenos e Glebas
2.737.440,73
1.2.3.2.1.02.04
Armazéns, Galpões e Silos
341.617,80
1.2.3.2.1.02.07
Imóveis de uso educacional
4.356.305,13
1.2.3.2.1.04.00
Bens dominicais não registrados
346.858,83
1.2.3.2.1.06.00
Bens imóveis em andamento
104.931.070,98
1.2.3.2.1.07.00
Instalações
1.610.571,04
Com relação à depreciação, informamos que os bens imóveis são depreciados pela STN por meio
do Spiunet.
1.2

BENS MÓVEIS

As aquisições de bens móveis representam 38,62% do ativo no exercício 2016 (AV), no entanto,
em relação a 2015, a mesma representa 2,76% de acréscimo no referido item. Cumpre informar que
neste item há divergência quantitativa em relação ao relatório de movimentação de bens, pois o
sistema interno de administração patrimonial – SUAP além de apresentar divergências em relação
ao SIAFI, tem problemas de atualização.
Tal ocorrência impacta no registro da depreciação, uma vez que o procedimento de acerto dos
quantitativos entre os sistemas é primordial para se efetuar tais lançamentos.
1.3

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Este item representa 1,67% (AV) em relação ao ativo total do órgão. No entanto, em relação ao
exercício 2015, houve acréscimo de 52,10%. Tais valores se referem ao saldo financeiro em caixa
ao fim do exercício que, no presente caso, foram recebidos, em sua grande maioria, no último dia
do ano.
1.4

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Este item representa 0,26% do ativo total na AV. Sua composição é decorrente das contas de
adiantamento de suprimento de fundos, Adiantamento de transferências voluntárias, crédito a
receber de pagamentos indevidos - TCE e outros créditos a receber decorrente de cessão de pessoal.
No entanto, evidencia-se um aumento na AH da ordem de 80,39% que decorre: de repasses de
recursos dos convênios 822548 e 834320, no valor de R$670.000,00 de transferências voluntárias;
de suprimento de fundos com prestações de contas pendentes; e de TCE e cessão de pessoal que
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foram adiantados no exercício 2016, pelo Campus Monte Castelo, para servidores cedidos para o
TJ-MA e municípios de Imperatriz e Zé Doca.
1.5

ESTOQUES

Os estoques são ativos usados no curso normal das operações e neste órgão são mensurados pelo
custo da aquisição. No exercício de 2016, eles representaram um 0,46% do total do ativo (AV).
Comparando com o exercício 2015, constata-se que houve uma diminuição de seus valores, em
torno de 19,88% (AH). Por fim, ressaltamos que neste item também há divergência em relação aos
valores constantes no Sistema de administração Patrimonial - SUAP, pois os saldos do RMA relatório de movimentação de almoxarifado, não correspondem àquelas constantes no Siafi. Além
de problemas relacionados à atualização do sistema SUAP, a grande movimentação de pessoal do
setor de patrimônio também traz prejuízo à gestão patrimonial.
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31/12/2016, o Órgão 26408 apresentou um saldo em aberto de R$ 2.243.381,38 milhões
relacionado a Fornecedores e Contas a Pagar a CP.
A Tabela 1, apresenta a evolução da composição desse grupo, segregando essas obrigações entre
fornecedores nacionais, obrigações trabalhistas, obrigações fiscais e demais obrigações a curto
prazo.
Ressaltamos, que não existem obrigações no passivo não circulante.
(R$)

Tabela 1 – Composição do Passivo Circulante.

Circulante

31/12/2016

31/12/2015

3.190.205,59

25.376.368,48

AH
(%)
-87,43

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
2.243.381,38
19.334.792,39
-88,40
OBRIG TRABALHISTAS, PREVID E
11.077,22
72.479,19
ASSIST
-84,72
OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO
2.179,69
17.835,66
-87,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO
933.567,30
5.951.261,24
PRAZO
-84,31
Total
3.190.205,59
25.376.368,48
-87,43
Fonte: SIAFI, 2015 e 2016.
A totalidade da conta de “fornecedores e contas pagar” se refere a fornecedores nacionais, os quais
representam 0,55 % do total do passivo circulante e exigível no exercício 2016, seguida pelas
“demais obrigações a curto prazo”, que representa 0,23% no mesmo exercício, e juntos somam
0,72% (passivo total). Embora esta conta tenha um saldo em aberto de R$2.243.381,38 a pagar, vale
informar que em relação ao exercício 2015 houve uma grande diminuição de tais valores, da ordem
de 88,40%. A mesma diminuição também pode ser observada nas demais contas de passivo
circulante entre os exercícios de 2015 e 2016 e decorre do pagamento das obrigações assumidas,
bem como, da diminuição de restos a pagar.
Esta diminuição ocorreu ao longo do exercício e, especialmente, no terceiro trimestre como se pode
evidenciar na tabela a seguir.
Tabela 2 – Evolução trimestral do Passivo Circulante – Fornecedores e CP
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31/12/2015

31/03/2016

30/06/2016

30/09/2016

31/12/2016

Circulante

25.376.368,48 20.895.511,88 15.061.436,78 6.352.390,08 3.190.205,59

Fornecedores e
CP

19.334.792,39 18.876.731,08

Total

12.126.550,93

4.771.811,70

2.243.381,38

25.376.368,48 20.895.511,88 15.061.436,78 6.352.390,08 3.190.205,59

Fonte: SIAFI 2016.

Em seguida, apresentamos os percentuais na referida conta por unidade gestora, retratando os saldos
apontados ao final de 2016 (a pagar).
Tabela 3 – Fornecedores Nacionais - Por Unidade Gestora.
FORNECEDORES NACIONAIS/Unidades Gestoras
154859/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOSÉ DE

31/12/2016
19.124,34

AV (%)
0,85

158128/26408 - INST.FED.DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC.DO MA

947.863,50

42,25

158276/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-M

354.651,80

15,81

40.804,95

1,82

158283/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU

1.501,36

0,07

158284/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARRA DO C

22.449,67

1,00

158282/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PINHEIRO

158285/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BARREIRINH

2.744,98

0,12

158286/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS MONTE CAST

316.974,43

14,13

158288/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CENTRO HIS

11.190,54

0,50

158290/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES

157.164,06

7,01

158291/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.JOAO DOS

6.385,05

0,28

158292/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ALCANTARA

47.709,06

2,13

5.803,44

0,26

158294/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS IMPERATRIZ

75.935,94

3,39

158295/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS ACAILANDIA

95.289,72

4,25

49.615,28

2,21

158293/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO

158296/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS S.R.MANGAB
158456/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CAXIAS

29.828,28

1,33

158457/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON

58.260,71

2,60

2.243.297,11

100,00

TOTAL
Fonte: SIAFI, 2016.

Assim, evidencia-se que ao fim do exercício 2016 a unidade gestora 158128 – Reitoria do IFMA
ficou responsável pelo maior percentual a ser pago, no montante de R$ 947.863,50, isto é, 42,25%
na AV.
A partir dessa representatividade, relacionamos os seis fornecedores com valores mais
significativos.
Tabela 4 – Fornecedores e Contas a Paga - UG 158128 com maior representatividade
AV
AV
UG 158128
(R$)
(%) Acum
9,11 9,11
A ADVEN COM., LOCACAO E SERVICOS LTDA - 05791610000174
204.355,12
8,19 17,30
B FORTLINE IND.E COM.DE MOVEIS LTDA - 08368875000152
183.821,00
6,96 24,26
C MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUT IND - 05899350000155
156.092,37
D CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA - 08953969000199

149.674,75

E L D M CONSTRUÇOES LTDA - ME - 04450493000112

101.432,25

6,67 30,93
4,52 35,45
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152.488,01

Outros fornecedores da UG
TOTAL UG 158128

947.863,50

Demais Unidades Gestoras

1.295.433,61

Total

2.243.297,11

6,80 42,25
42,25
57,75
100,00

Fonte: SIAFI, 2016.
Os fornecedores A, B, C, D e E representam 35,45% do total a ser pago, cujos instrumentos
contratuais estão relacionados a:

a) Fornecedor A: ADVEN COM., LOCACÃO E SERVIÇOS LTDA, com o montante de
R$204.355,12, composto dos seguintes valores:
R$ 63.831,87 para atendimento do programa PRONATEC, fonte de recursos 112915153 cujo
objeto do contrato é a locação de equipamentos e impressão de materiais; e R$140.523,25 se
referem a valores de locação de equipamentos e cópias da Reitoria, conforme contrato 01/2012, já
encerrado.
b) Fornecedor B: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA., com montante
de R$ 183.821,00, referente à compra de mobiliário para a Unidade Gestora de São José de
Ribamar, os quais foram pagos no início de 2017.
c) Fornecedor C: MAXTEC SERVIÇOS GERAIS E MANUNTENÇÃO, com montante de R$
156.092,37, composto pelas obrigações decorrentes do contrato nº 09/2012 – objeto: Prestação de
serviços de apoio e manutenção predial da Reitoria e Contrato nº 03/2012) referente à apropriação
do contrato de Limpeza, asseio e Conservação do Campus Avanço de Porto Franco (contrato nº
03/2012).
d) Fornecedor D: CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA, cuja apropriação ocorreu em 29/12/2016.
Tais valores se referem aos serviços de reprografia, impressão de caderno de provas do processo
seletivo de 2017, conforme contrato nº 72/2016, processo 23249.059682/2016-25.
e) Fornecedor E: L D M CONSTRUCOES LTDA – ME, que se refere às apropriações do
Contrato 11/2013, referente a execução de serviços de edificação do Campus Pedreiras, com
saldo ainda a executar.
Tabela 5 – Fornecedores e Contas a Pagar – Maiores Fornecedores do órgão 26408
Fornecedores do Órgão 26408/Saldo
Curto Prazo
05791610000174 ADVEN COM., LOCACAO E SERVICOS LTDA
207.865,50
08953969000199 CSF SERVIÇOS DIGITAIS LTDA
189.454,45
08368875000152 FORTLINE IND. E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
183.821,00
04450493000112 L D M CONSTRUÇOES LTDA
101.432,25
05899350000155 MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUNT. IND
503.620,61
EIRELI
24439931000159 MG COMERCIO LTDA - ME
146.407,37
08634231000169 TOPAZIO CONSTRUÇOES LTDA - ME
148.816,45
Total
1.481.417,63
Fonte: Tesouro Gerencial 2016, Siafi 2016
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Em Outras Variações Patrimoniais Aumentativas pode-se verificar uma redução significativa
(92,76%) do valor dos registros. Enquanto em 2015 o valor total foi da ordem de R$ 6.711.451,03,
em 2016 os registros diminuíram para R$ 485.619,56.
2015
VALOR
%
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME
6.711.451,03
100
236,92 0,003530086
4.9.9.5.1.01.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUICOES
182.314,43 2,716468155
4.9.9.6.1.01.00 INDENIZACOES
121,24 0,001806465
4.9.9.9.1.01.00 VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES
6.528.778,44 97,27819529
2015
VALOR
%
6.528.778,44
100
4.9.9.9.1.01.00 - VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORES
0,526851248
158283/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS BURITICUPU3.439.695,07
0,473148752
158290/26408 - INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SANTA INES3.089.083,37

2016
VALOR
%
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME
485.619,56
100
4.197,59 0,008643783
4.9.9.5.1.01.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS
3.600,00
0,00741321
4.9.9.6.1.01.00 INDENIZACOES
477.036,09 0,982324703
4.9.9.6.1.02.00 RESTITUICOES
4.9.9.9.1.01.00 VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE
785,88 0,001618304
Em 2015, cerca de 97,27% (R$ 6.528.778,44) das receitas registradas em “Outras VPAs” se
referiram ao registro no SPIUNET dos imóveis dos Campi de Buriticupu (UG 158283) e Santa Inês
(UG 158290), o que não foi registrado nesse grupo em 2016.
Quanto aos lançamentos de 2016, houve sobretudo Restituições, ou seja, devolução de
despesas (de salários, diárias, bolsas) de exercícios anteriores via GRU (R$ 477.036,09), sendo que
72% desse valor devolvido (R$ 341.636,05) foi realizado na UG 158128. Em 2015, essas
restituições foram da ordem de R$ 182.314,43, representando somente 2,71% do total registrado em
Outras VPAs no ano.
Em 2016, a UG 158128 pagou juros e multa no valor total de R$ 407.903,19 referente ao
atraso de pagamento do Contrato nº 16/2016 de Promessa de Compra e Venda de Imóvel para
sediar a Reitoria do IFMA. Dispensa 67/2015, Processo 23249.056809/2016-54. Matrícula do
Imóvel 26.911. Esse encargo representou um aumento de 14.486,49% no grupo VPD Juros e
Encargos de Mora em relação a 2015, quando havia sido registrado somente R$ 2.867,80 de
encargos, sendo que R$ 1.970,72 (68,71%) se referiam a multas de trânsito pagas pela UG 158286.
Em 2015, Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas apresentou a seguinte composição:
Valor
%
2015
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
DIMINUTIVAS
3.549.695,26
100
3.9.9.6.1.01.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES
460.513,89
0,1297
O valor de VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES foi composto de:
- R$ 3.089.083,30 referente à baixa do imóvel do Campus Santa Inês (158290) lançado em
duplicidade, e
- R$ 98,00 registrados na UG 158293 como baixa de responsabilidade de suprimento de
fundos.
Em 2016, como não houve registro significativo como a baixa de imóveis que aconteceu em
2015, Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas apresentaram percentual de redução de 78,39%,
encerrando com a seguinte composição em 2016:
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2016
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI
3.9.9.5.1.01.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS
3.9.9.5.2.01.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS
3.9.9.6.1.01.00 INDENIZACOES
3.9.9.6.1.02.00 RESTITUICOES

Valor
767.078,07
202.678,68
19.000,00
545.364,39
35,00

%
100
0,264221711
0,024769317
0,710963344
0,00
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