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1. APRESENTAÇÃO DO PDI
Uma construção coletiva e democrática.
Essa é a marca do presente Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), documento que sintetiza as
ações pedagógicas e administrativas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA), planejadas para o período de 2019 a 2023.
O PDI é um dos principais requisitos para as instituições de educação superior (IES) se credenciarem junto
ao Ministério da Educação e se tornarem aptas a oferecer cursos de graduação e pós-graduação. No IFMA,
a elaboração do conteúdo e sistematização das informações resultaram do engajamento da Reitoria e
de todos os campi. Adotou-se como metodologia a constituição de uma Comissão Central formada por
servidores de diversos setores, que definiu o cronograma de trabalho e monitorou cada etapa do processo.
Nos campi, as respectivas Comissões Locais receberam contribuições de servidores técnicos e docentes,
alunos e comunidade, que identificaram necessidades e apresentaram propostas para o aprimoramento
deste instrumento norteador das ações do Instituto.
Um aspecto a ser ressaltado, que demonstra ainda mais o caráter democrático do novo PDI, é a incorporação
de outras duas ferramentas institucionais basilares, também construídas de forma participativa: o Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), de natureza filosófica, política e teórico-metodológica, que orienta a prática
pedagógica do IFMA e articula as dimensões de ensino, pesquisa e extensão; e o Planejamento Estratégico
2016-2020, que vem impulsionando o modelo de gestão do Instituto através da execução de projetos
estratégicos, de forma a garantir o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de seus objetivos
e metas com os melhores resultados.
Em sua organização, o PDI traça um panorama histórico do IFMA, descrevendo seu perfil institucional,
sua missão, visão e valores. Integram também o documento as políticas de ensino, pesquisa e extensão;
planos de oferta de cursos nos diferentes níveis e modalidades educacionais; relações internacionais
e mobilidade acadêmica; infraestrutura física, de gestão e tecnológica, contemplando-se as ações de
acessibilidade; organização de pessoal dos corpos docente e técnico-administrativo; mecanismos de
avaliação e autoavaliação.
Ao refletir os anseios e aspirações coletivas do IFMA, na abrangência dos pontos de presença distribuídos
pelas diversas regiões do Maranhão, o PDI lança um olhar para o futuro da instituição, e aponta para
a concretização do que nele está planejado, sem declinar de aperfeiçoar-se com eventuais melhorias e
novos direcionamentos.
Uma construção, de fato, de todos nós!

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Reitor do IFMA
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2. METODOLOGIA
A metodologia para elaboração do PDI 2019-2013 foi composta por 6 ações que, juntas, representam a
forma como foi construído o documento, respeitando as bases legais e a participação de todos.
A figura a seguir representa as ações metodológicas e, em seguida, cada uma delas é descrita.

ORGÃOS
COLEGIADOS

COMISSÕES

COMUNICAÇÃO

APRESENTAÇÕES

COLETA
DOS DADOS

WHATSAPP

1. Comissões: A metodologia de composição das comissões foi apresentada pelo Pró-Reitor de
Planejamento e Desenvolvimento Institucional e aprovada na 84ª Reunião Ordinária do COLDIR de 13 de
julho de 2018.
COMISSÃO GERAL

OBJETIVOS:
• Conduzir os trabalhos de construção do PDI;
• Produzir os instrumentos de levantamento de dados/informações para o documento;
• Produzir Atas das Reuniões;
• Estabelecer cronograma de reuniões entre membros da Comissão Central, as Comissões
Locais e a Comunidade Interna dos Campi;
• Dialogar com a Consultoria da STEINBEIS-SIBE do Brasil sobre a sistematização do
documento.

COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA COMISSÃO LOCAL:
• Presidente da Comissão;
• Secretário da Comissão;
• Assessoramento (Jurídico, CIS, CPA, Audint e Planejamento Estratégico);
• Membros: PROPLADI, PROEN, PROEXT, PRPGI, PROAD, CERTEC, ASCOM, JURÍDICO, Pesquisadora Institucional e
Representantes dos DGs.

12
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COMISSÃO GERAL

OBJETIVOS:
• Fazer reuniões internas para estudo e preenchimento dos instrumentos de levantamento
de dados/informações elaborados pela Comissão Central;
• Produzir Atas das Reuniões Internas;
• Divulgar o trabalho de elaboração do PDI no Campus;
• Organizar reunião de apresentação do Planejamento Estratégico X PDI no Campus,
envolvendo Membros da Comissão Central, Comissão Local e a Comunidade;
• Reportar a Comissão Central eventuais dúvidas, sugestões ou falhas identificadas durante
a elaboração do PDI.

COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA COMISSÃO LOCAL:
• Presidente da Comissão;
• Secretário da Comissão;
• Assessoramento CPA Local;
• Membros: Representante(s) do Ensino/Docentes, Representante(s) da Pesquisa, Representante(s) da
• Extensão, PI do Campus (quando houver), Representante(s) dos TAE, DDE, DPG, CGP, CTIC, Administrador, Núcleo
Docente Estruturante (NDE), Bibliotecário, Representatividade Estudantil.

2. Comunicação
COMUNICAÇÃO

OBJETIVOS:
• Possuir ferramentas de comunicação que permitam apresentar para a comunidade interna
e externa todas as etapas de elaboração do PDI, assim como disponibilizar informações
relevantes para a construção do documento pelas comissões.

IDENTIDADE VISUAL DO PDI 2019-2023:
• Site: https://portal.ifma.edu.br/novopdi/;
• E-mail marketing: novopdi@ifma.edu.br;
• Peças criadas: banner, cartaz, convites, folder.

3. Coleta dos dados: Para a coleta dos dados que compõem o PDI 2019-2023, foram estudados pela
Comissão Central os documentos-referência que orientam a sua elaboração, e foram criadas planilhas
(disponíveis no site).
COLETA DE DADOS

OBJETIVOS:
• Criar planilhas padronizadas, de fácil acesso, para preenchimento e envio pelas Comissões
Locais.

COMPOSIÇÃO MÍNIMA DA COMISSÃO LOCAL:
• Dados de infraestrutura;
• Dados de gestão de pessoas;
• Dados de oferta dos cursos (Presencial e EAD);
• Dados de ações de extensão;
• Dados de pesquisa e inovação.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL • IFMA • 2019-2023
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4. Whatsapp
WHATSAPP

OBJETIVOS:
• Criar um canal de comunicação entre as comissões para envio de informações, dúvidas,
sugestões, reclamações, problemas técnicos dos instrumentos de coleta de dados, dentre
outros.

5. Apresentação nos Campi
APRESENTAÇÃO NOS CAMPI

OBJETIVOS:
• Realizar encontros com gestores e comunidades de cada campus. A Comissão
• Central do PDI 2019-2023 apresentará o objetivo do documento, bem como as
exigências legais e a metodologia usada em sua construção. Também trata-se das
mudanças introduzidas pelo Decreto nº 9.235/2017 em relação à legislação anterior
(Decreto nº 5.773/2006), que havia fundamentado o documento com vigência de 2014
a 2018 apresentando-se o sumário estrutural do PDI. A Comissão Local apresentará
o planejamento do Campus explicando a forma como o trabalho foi conduzido e as
projeções para os próximos 5 anos.

ETAPAS DO ENCONTRO:
• 1. Apresentação do Objetivo do PDI, Exigência Legal e Metodologia de Construção do Documento;
• 2. Apresentação do Sumário do Documento, segundo o Decreto nº 9.235, de 15 de Dezembro de 2017 e as
mudanças em relação ao Decreto Anterior;
• 3. Planejamento do Campus;
• 4. Planejamento Estratégico X PDI e a Ferramenta de Acompanhamento da Estratégia do IFMA;
• 5. Apresentação do Portfólio de Projetos Estratégicos do IFMA e Convive a Adesão do Campus aos Projetos.

CRONOGRAMA:
Novembro 2018
05 Campus São Luís Centro Histórico / São José de Ribamar;
18 Campus São Luís Monte Castelo / São Luís Maracanã;
19 a 23 Campus São João dos Patos / Campus Avançado Carolina / São Raimundo das Mangabeiras / Presidente
Dutra / Pedreiras;
26 a 30 Campus Buriticupu / Açailândia / Imperatriz / Campus Avançado Porto Franco / Grajaú / Barra do Corda.
Dezembro 2018
03 a 07 Campus Timon / Coelho Neto / Caxias / Codó / Zé Doca / Santa Inês / Bacabal;
18 e 19 Campus Alcântara / Pinheiro / Viana.
Fevereiro 2019
06 a 09 Campus Itapecuru Mirim / Campus Avançado Rosário / Barreirinhas / Araioses;
14 Reitoria.

6. Orgãos Colegiados
ORGÃOS COLEGIADOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

OBJETIVOS:
• Apresentar ao COLDIR os resultados das Apresentações do PDI; e
• Aprovar na primeira reunião ordinária de 2019 do Conselho Superior do IFMA o Plano de
Desenvolvimento Institucional 2019-2023.

CRONOGRAMA:
Fevereiro 2019
22 Colégio de Dirigentes (COLDIR);

14

28 Conselho Superior (CONSUP).
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3. DOCUMENTOS DE
REFERÊNCIA
A seguir apresentam-se os documentos de referência da elaboração do PDI 2019-2023:
BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases. Lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996.
BRASIL. Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017. Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 2017.
BRASIL. Decreto nº 9.235 de 15 de dezembro de 2017. Dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior e dos cursos superiores de
graduação e de pós-graduação no sistema federal de ensino. 2017.
BRASIL. Ministério da Educação. Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/livro.pdf
BRASIL. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação – PNE. Disponível em:
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/pne_conhecendo_20_metas.pdf
BRASIL. Ministério da Educação. Termo de Acordo de Metas e Compromissos Ministério da
Educação/Institutos Federais, jun., 2010.
BRASIL. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. Lei nº 10.861, de 14 de abril
de 2004.
IFMA. Documentos Norteadores sobre a Construção da Estratégia do IFMA. Disponível em:
https://drive.google.com/drive/folders/1ayTmnevQsiyYCXrrWetLCi9sTJx9MyAc?usp=sharing
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4. PERFIL INSTITUCIONAL
4.1 HISTÓRICO
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 instituídas 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 da sorte, mas voltada para todos: pobres e ricos. Esse
debate, que ainda é recorrente, estendeu-se pela década de 30 com vários avanços, entre eles, a criação
do Conselho Nacional de Educação e a reforma educacional, conhecida como Ministro Francisco Campos,
que regulamentou a organização do ensino secundário e organizou o ensino profissional comercial, já
concebendo a ideia de itinerários de profissionalização. Aqui, vale ressaltar que esta reforma transformou
o ensino comercial em um ramo especial do ensino médio, mas sem qualquer diálogo com o ensino
secundário e com o ensino superior. Foi assim que, no ano de 1937, em meio a essas mudanças
provocadas pelas disposições constitucionais, houve a remodelação do esboço educacional do país. Com
esse novo 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, a
criação do 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
estrutural com propostas que visavam formar intelectuais diferentemente de trabalhadores, adequandoos 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
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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 a criação de 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 estrutural entre escola propedêutica e escola
profissional. No seio dessa discussão havia o acordo MEC-USAID, firmado entre os Estados Unidos e
o Brasil. Do resultado desse acordo, em 1956, surgiram novas diretrizes para o ensino agrícola. Essas
diretrizes se propunham, dentre 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 o Golpe Militar de 1964, sob a influência do capital internacional e da hegemonia política e cultural
dos Estados Unidos da América, incentivou-se a promoção no país um desenvolvimento de forma não
sustentável e com grande endividamento externo. Dentro desse contexto, o governo militar reformulou a
LDB, unificando o ensino profissional com o 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, como uma de suas principais finalidades, 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 e maestria
agrícola em Ginásios Agrícolas; as escolas agrícolas do segundo ciclo passaram a se chamar Colégios
Agrícolas, emitindo somente o título de Técnico em Agricultura. Foi assim que, no ano de 1964, por meio
do Decreto nº 53.558 de 13 de fevereiro, a Escola Agrícola do Maranhão passou a denominar-se Colégio
Agrícola do Maranhão.
No ano de 1967 a Coordenação do Ensino Agrícola foi transferida do Ministério da Agricultura para o MEC,
passando a ser denominada Diretoria de Ensino Agrícola (DEA).
Nos primórdios da década de 70, foi criado o Departamento de Ensino Médio (DEM), reunindo as Diretorias
do Ensino Agrícola, Comercial, Industrial e Secundário. As disputas políticas, travadas dentro deste
departamento em virtude da preservação de interesses dos setores produtivos envolvidos, principalmente
dos advindos da industrialização agrícola, propiciaram, no ano de 1975, a criação da Coordenadoria Nacional
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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 ajustarse 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 é retomada 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, de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental para continuar
aprendendo, sendo preparado para o trabalho e para a cidadania.
Em 1997, o Decreto nº 2.208 regulamentou os artigos da nova LDB que tratavam especificamente da
educação profissional. Iniciou-se, a partir daí, a chamada Reforma da Educação Profissional pela Pedagogia
de Competências, 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.
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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, revogando mais uma vez a dualidade
estrutural com o estabelecimento da possibilidade da integração curricular entre formação geral e
formação profissional. Abriu-se, da mesma forma, 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. Desta forma, conforme
apresentado anteriormente, em 2008, o Governo Federal instituiu, por meio da Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e criou 38 Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia. No Estado do Maranhão foi criado o Instituto Federal do Maranhão,
como já exposto, pela união das quatro autarquias educacionais existentes na Rede Federal de Educação
Profissional e Tecnológica presentes no 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 humanização.
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Já a fase III, iniciada em 2011, teve como meta ampliar a presença dos Institutos Federais em todas as
partes do território nacional, assegurando que cada uma das 558 microrregiões brasileiras tivessem
uma unidade.
Atualmente, o Instituto Federal do Maranhão possui trinta campi, quatro Centros de Referência e um Centro
de Referência Tecnológica. Iniciativas como a oferta de Educação a Distância e a efetivação de ações e
programas governamentais proporcionarão ao IFMA alcançar mais de sessenta municípios maranhenses.

4.2 NATUREZA INSTITUCIONAL
O Instituto Federal do Maranhão (IFMA) possui natureza jurídica de autarquia, com atuação no Estado
do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e
disciplinar, conforme Lei nº 11.892/2008.
É uma instituição pública e gratuita de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi,
especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades e níveis de
ensino, de forma presencial e a distância, com base na conjugação de conhecimentos humanos, técnicos
e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas nos termos da legislação vigente.
O IFMA, para cumprimento de seus objetivos e finalidades previstos na sua lei de criação, possui trinta
campi, três Centros de Referências Educacional, um Centro de Referência Tecnológica, um Centro de
Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, quinze Polos de Educação a Distância UAB e trinta e oito
Polos Institucionais, os quais se constituem unidades administrativas e pedagógicas, conforme preceitua
a Portaria MEC nº 246/2016.

4.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
4.3.1 Missão
Promover educação profissional científica e tecnológica
comprometida com a formação cidadã para o
desenvolvimento sustentável.

4.3.2 Visão
Ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e
extensão, de referência nacional e internacional, indutora do
desenvolvimento do Estado do Maranhão.

4.3.3 Valores
Ética | Inclusão Social | Cooperação |
Gestão Democrática e Participativa | Inovação
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4.3.4 Mapa Estratégico

4.3.5 Objetivos, Metas e Indicadores
Os objetivos traçados pelo IFMA, apresentados no Mapa Estratégico, serão alcançados com base nos
indicadores e metas estabelecidos pela Instituição. O rol de indicadores visa demonstrar para a comunidade
de que forma o IFMA desenvolve suas atividades e alcança seus resultados; o rol ainda auxiliará nas
tomadas de decisões.

TÍTULO

OBJETIVO: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAR RECURSOS
EXTERNOS

1 INDICADOR: Índice de execução orçamentária com
projetos estratégicos (IEOPE [%])

FÓRMULA DE CÁLCULO:

FINALIDADE: Medir a taxa de execução do orçamento das
ações dos Projetos Estratégicos em relação ao orçamento
planejado para essas ações, no exercício.
DEFINIÇÕES:
• Valor absoluto do orçamento executado para projetos
estratégicos (EOPE): corresponde ao valor do orçamento
executado com os Projetos Estratégicos, no exercício.
• Valor absoluto do orçamento destinado para projetos
estratégicos (OPE): corresponde ao valor do orçamento
planejado para os Projetos Estratégicos, no exercício.

IEOPE [%] =

EOPE
OPE

x 100
POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

100%

100%

100%
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TÍTULO

OBJETIVO: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAR RECURSOS
EXTERNOS

2 INDICADOR: Índice de impacto da captação de recursos externos
sobre o orçamento total da instituição (ICRE [%])

FÓRMULA DE CÁLCULO:
ICRE [%] =

FINALIDADE: Medir o impacto da captação de recursos externos,
no exercício.

CRE
x 100
CRE+OT

DEFINIÇÕES:
• Captação de recursos externos (CRE): corresponde ao total de
recursos extraorçamentários captados no exercício;

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

• Orçamento total (OT): corresponde ao total do orçamento
previsto em LOA para atendimento de despesas discricionárias,
do exercício

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:

TÍTULO

2018

2019

2020

4%

5%

5%

OBJETIVO: ADEQUAR E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E
TECNOLÓGICA

FÓRMULA DE CÁLCULO:
TGIEL
x 100
GIEL [%] =
TGI

3 INDICADOR: Percentual de gastos com investimentos em
equipamentos de laboratórios em relação aos gastos com
investimentos e inversões financeiras (GIEL [%])

FINALIDADE: Quantificar o percentual de gastos com investimentos
em equipamentos de laboratório em relação aos gastos com
investimentos e inversões financeiras, no exercício.
• Total de gastos com investimentos em equipamentos de
laboratório (TGIEL): corresponde as despesas de capital para
a aquisição de equipamentos de laboratórios ou softwares,
executadas em todas as fontes de recursos e grupos de despesas.
• Total de gastos com investimentos e inversões financeiras
(TGI): corresponde as despesas de capital, ou seja, aquisição de
material permanente com bens móveis, semoventes e imóveis,
realização de obras, reformas e ampliações, executadas em
todas as fontes de recursos e grupos de despesas. Inversões
financeiras: empréstimos e financiamentos concedidos.

NÃO DISPONÍVEL

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

37,28%

37,28%

37,28%

OBJETIVO: ADEQUAR E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E
TECNOLÓGICA

4 INDICADOR: Percentual de blocos de infraestrutura física
construída no Campus em relação ao Campus Referência/Padrão
IFMA (BINFRA [%])

FINALIDADE: Quantificar o número de blocos construídos e em
funcionamento de um Campus, em relação ao total de blocos
propostos no projeto do Campus referência/padrão IFMA.
DEFINIÇÕES:

FÓRMULA DE CÁLCULO:
TBINFRA
BINFRA [%] =
x 100
TBREFERENCIA
POLARIDADE:

• Blocos do Projeto Campus Referência/Padrão IFMA (BREFERÊNCIA):
corresponde ao menu de blocos de infraestrutura física/
edificações, necessários para caracterizar um Campus do IFMA
como Campus Referência/Padrão, proposto pela Diretoria de
Gestão de Infraestrutura (DGI/PROAD).
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+

REFERÊNCIA:

100%

• Total de blocos de infraestrutura física construídos (TBINFRA):
corresponde ao total de blocos de infraestrutura física/edificações
já construídos no Campus e em pleno funcionamento, de acordo
com o proposto no menu do projeto do Campus Referência/
Padrão IFMA.
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+

REFERÊNCIA:

DEFINIÇÕES:

TÍTULO

POLARIDADE:

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

80%

90%

100%

TÍTULO

OBJETIVO: OTIMIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E CAPTAR RECURSOS
EXTERNOS

FÓRMULA DE CÁLCULO:
EAB = QEX / QT

5 INDICADOR: Eficiência do acervo bibliográfico das bibliotecas
(EAB)
FINALIDADE: Quantificar o número de exemplares dispostos nas
bibliotecas do IFMA, em relação a quantidade de títulos.
DEFINIÇÕES:
• Quantidade de exemplares (QEx): corresponde a quantidade de
exemplares dispostos nas bibliotecas do IFMA;
• Quantidade de títulos (QT): corresponde a quantidade de títulos,
incluindo títulos digitais/online, dispostos na biblioteca.

TÍTULO

POLARIDADE:
REFERÊNCIA:

+

8 exemplares por título

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

4

6

8

OBJETIVO: ADEQUAR E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E
TECNOLÓGICA

6 INDICADOR: Taxa de implementação das ações sistêmicas do
PDTIC (PDTIC [%])
FINALIDADE: Verificar o grau de implementação das ações
sistêmicas planejadas do Plano de Desenvolvimento de Tecnologia
da Informação e Comunicação (PDTIC), no exercício.
DEFINIÇÕES:

FÓRMULA DE CÁLCULO:
PDTICIMPLEMENTADAS
PDTIC [%] =
x 100
PDTICPLANEJADAS
POLARIDADE:

100%

• Ações do PDTIC implementadas (PDTICIMPLEMENTADAS) = corresponde
ao número de ações sistêmicas do PDTIC implementadas no ano;
• Ações do PDTIC planejadas (PDTICPLANEJADAS) = corresponde ao
número de ações sistêmicas do PDTIC previstas para o ano.

TÍTULO

+

REFERÊNCIA:

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

50%

60%

70%

OBJETIVO: ADEQUAR E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA ACADÊMICA,
ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA

7 INDICADOR: Índice de acessibilidade das Unidades do IFMA
segundo a Norma ABNT/NBR 9050 (IAC [%])
FINALIDADE: Avaliar se as Unidades do IFMA estão atendendo
aos parâmetros de acessibilidade e segurança para pessoas com
deficiência, conforme as normas e legislação vigentes.

FÓRMULA DE CÁLCULO:

IAC [%] = %ACC + %ACET + %ACAE + %ACCI + %ACCS +
%ACBA + %ACVE + %ACBI + %ACAD + %ACRE + %ACMO

POLARIDADE:

DEFINIÇÕES:

+

• Percentual de Acessibilidade de calçada (%ACC);
• Percentual de Acessibilidade de estacionamento (%ACET);

REFERÊNCIA:

100%

• Percentual de Acessibilidade de acesso à edificação (%ACAE);

PERIODICIDADE:

• Percentual de Acessibilidade de circulação interna (%ACCI);

ANUAL

• Percentual de Acessibilidade de esquadrias (%ACES);
• Percentual de Acessibilidade de banheiros (%ACBA);

PAINEL DE MEDIÇÃO

• Percentual de Acessibilidade de vestiários (%ACVE);

METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:

• Percentual de Acessibilidade de biblioteca (%ACBI);
• Percentual de Acessibilidade de auditórios e similares (%ACAD);
• Percentual de Acessibilidade de restaurantes e similares (%ACRE);
• Percentual de Acessibilidade de mobiliários (%ACMO).

2018

2019

2020

70%

85%

95%

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL • IFMA • 2019-2023

23

TÍTULO

OBJETIVO: DESENVOLVER CULTURA ORIENTADA PARA RESULTADOS

FÓRMULA DE CÁLCULO:
MA
IMA [%] =
x 100
MPE

8 INDICADOR: Índice de Metas Alcançadas (IMA [%])
FINALIDADE: Verificar o índice de metas alcançadas, em relação as
metas propostas no planejamento estratégico.
DEFINIÇÕES:
• Metas alcançadas do Planejamento Estratégico (MA): corresponde
ao número de metas do Planejamento Estratégico alcançadas no
período.
• Metas propostas do Planejamento Estratégico (MPE): corresponde
ao número de metas do Planejamento Estratégico propostas
para o período.

TÍTULO

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

70%

80%

90%

OBJETIVO: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA E ADEQUADA AOS INTERESSES
INSTITUCIONAIS

9 INDICADOR: Índice de Capacitação de Servidores (ICS [%])

FÓRMULA DE CÁLCULO:
SC
ICS [%] =
TS

FINALIDADE: Verificar a evolução das capacitações dos servidores
do IFMA ao longo do tempo.
DEFINIÇÕES:
• Servidores capacitados (SC): corresponde ao total de servidores
ativos que realizaram capacitações em cursos, simpósios,
palestras, workshops, seminários, independentemente da
carga horária dessas capacitações, realizadas no exercício. Para
extração dos dados, deve-se utilizar a plataforma do Centro de
Formação de Servidores (CFS).
• Total de servidores (TS): corresponde ao total de servidores ativos
da Unidade.

TÍTULO

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

49%

55%

60%

OBJETIVO: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA E ADEQUADA AOS INTERESSES
INSTITUCIONAIS

10 INDICADOR: Índice de Titulação do Corpo Docente (ITCD)
FINALIDADE: Verificar a evolução da qualificação do corpo docente
do IFMA no exercício.

ITCD =

FÓRMULA DE CÁLCULO:
[(DG )+ 2(DA )+ 3(DE )+ 4(DM )+ 5(DD )]
(DG )+ (DA )+ (DE )+ (DM )+ (DD )

DEFINIÇÕES:
• Número de professores com graduação (DG);

• Número de professores com aperfeiçoamento (DA);

POLARIDADE:

5

• Número de professores com especialização (DE);

• Número de professores com mestrado (DM);

• Número de professores com doutorado (DD).

24
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+

REFERÊNCIA:

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

3,9

4,0

4,2

OBJETIVO: PROMOVER FORMAÇÃO CONTINUADA E ADEQUADA AOS INTERESSES
INSTITUCIONAIS

TÍTULO

11 INDICADOR: Índice de Titulação do Corpo
Técnico Administrativo em Educação (ITCTAE)
FINALIDADE: Verificar a evolução da qualificação do
corpo técnico administrativo do IFMA no exercício.
DEFINIÇÕES:
• Número de técnicos administrativo com ensino
médio (TAEM)
• Número de técnicos administrativo com ensino
médio técnico (TAEMT);

[0,25 (TAEM) + 0,75 (TAEMT) + (TAEG ) + 2 (TAEA ) + 3 (TAEE ) + 4 (TAEMSC ) + 5 (TAED )]
(TAEM) + (TAEMT ) + (TAEG ) + (TAEA ) + (TAEE) + (TAEMSC ) + (TAED )

POLARIDADE:

• Número de técnicos
especialização (TAEE);

administrativo

com

• Número de técnicos administrativo com mestrado
(TAEMSC);
• Número de técnicos administrativos
doutorado corresponde (TAED).

TÍTULO

+

REFERÊNCIA:

5

• Número de técnicos administrativo com graduação
(TAEG);

• Número de técnicos administrativo com curso de
aperfeiçoamento (TAEA);

FÓRMULA DE CÁLCULO:

ITCTAE =

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

1,7

1,8

1,9

com

OBJETIVO: APRIMORAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

12 INDICADOR: Índice de efetividade da comunicação externa
(IECE [%])

FINALIDADE: Avaliar o volume e a efetividade das ações do IFMA
divulgadas à sociedade - nos canais institucionais e nos veículos de
comunicação.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
IECE [%] =

AMC+ IPM+ IPMASCOM

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

DEFINIÇÕES:

100%

• Acessos espontâneos aos meios de comunicação do Instituto (AMC);

PERIODICIDADE:

ANUAL

• Inserções positivas na mídia (IPM);

• Inserções na mídia a partir de sugestões de pauta da ASCOM
(IPMASCOM);

TÍTULO

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

50

60

70

OBJETIVO: ADEQUAR E CONSOLIDAR A INFRAESTRUTURA ACADÊMICA,
ADMINISTRATIVA E TECNOLÓGICA

13 INDICADOR: Índice de efetividade da comunicação interna
(IECI [%])

FINALIDADE: Avaliar o volume e a efetividade das ferramentas
de Comunicação do IFMA com o público interno - servidores e
estudantes.
DEFINIÇÕES:

FÓRMULA DE CÁLCULO:
IECI [%] = (INET + C + IFOR + MUR + E-mail) x 10
POLARIDADE:
REFERÊNCIA:

+

NÃO DISPONÍVEL

PERIODICIDADE:

ANUAL

• Intranet (INET);

• Campanhas (C);
• Informativos(IFOR);
• Murais (MUR);
• E-mail

x 100

9

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

50%

60%

70%
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TÍTULO

OBJETIVO: FORTALECER A IMAGEM INSTITUCIONAL

14 INDICADOR: Índice de imagem institucional (IIM [%])
FINALIDADE: Avaliar a imagem do IFMA na Sociedade.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
Resultado de pesquisa de opinião com empresa
externa sobre a imagem institucional do IFMA
POLARIDADE:
REFERÊNCIA:

+

NÃO DISPONÍVEL

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:

TÍTULO

2019

2020

70%

80%

90%

OBJETIVO: MAPEAR E SIMPLIFICAR PROCESSOS DE TRABALHO

15 INDICADOR: Índice de informatização dos processos críticos
(IIPC [%])
FINALIDADE: Mensurar o número de processos críticos mapeados
e simplificados que foram informatizados, no exercício.
DEFINIÇÕES:
• Processos críticos informatizados (PCINFOR)= corresponde ao
número de processos críticos informatizados, no exercício;
• Processos críticos mapeados e simplificados (PCMAPEADOS)=
corresponde ao número total de processos críticos mapeados/
simplificados, no exercício.

TÍTULO

2018

FÓRMULA DE CÁLCULO:
PCINFOR
IIPC [%] =
x 100
PCMAPEADOS
POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

100%

100%

100%

OBJETIVO: : IMPLANTAR E DESENVOLVER A GESTÃO DO CONHECIMENTO

FÓRMULA DE CÁLCULO:
CCAD
x 100
BC [%] =
TS

16 INDICADOR: Banco de Competência (BC [%])
FINALIDADE: Visualizar as competências/talentos existentes no
corpo de servidores efetivos do IFMA, com o intuito de permitir
aos gestores uma visão integrada de sua força de trabalho.
DEFINIÇÕES:
• Currículos cadastrados (CCAD) = corresponde ao número de
currículos cadastrados para o Banco de Competência;

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

• Total de servidores (TS) = corresponde ao total de servidores
efetivos.

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
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2018

2019

2020

10%

40%

80%

TÍTULO

OBJETIVO: INTEGRAR E OTIMIZAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

17 INDICADOR: Cultura de gestão estratégica (CULTGE [%])

FINALIDADE: Verificar o crescimento institucional relacionado ao
alinhamento da cultura organizacional com a gestão estratégica.
DEFINIÇÕES:
Critério 1 – Projetos Estratégicos, faixa de avaliação:
Nota 0: não existe um portfólio de projetos estratégicos;
Nota 1: de 30% a 50% dos projetos estratégicos utilizam algum
método de gestão de projetos;
Nota 3: acima de 30% dos projetos estratégicos utilizam algum
método de gestão de projetos.
Critério 2 – Mensuração dos indicadores, faixa de avaliação:
Nota 0: ainda não foram medidos os indicadores estratégicos;
Nota 1: de 30% a 50% dos indicadores estratégicos foram
mensurados;
Nota 3: acima de 50% dos indicadores estratégicos foram
mensurados.
Critério 3 – Reuniões de Avaliação da Estratégia, faixa de
avaliação:
Nota 0: Não foram realizadas nenhuma das reuniões previstas;
Nota 1: foram realizadas 50% das reuniões previstas;
Nota 3: foram realizadas 100% das reuniões previstas.
Critério 4 – Comunicação dos resultados, faixa de avaliação:
Nota 0: não são divulgados formalmente os resultados dos
projetos ou dos indicadores;
Nota 3: trimestralmente são divulgados formalmente os resultados
dos projetos e dos indicadores.

TÍTULO

FÓRMULA DE CÁLCULO:
CULTGE [%] =

∑4i=1 Ptos Alcan Crit (i)

x 100

12

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

41,60 %

75%

100%

OBJETIVO: INTENSIFICAR O USO DE TECNOLOGIAS E METODOLOGIAS INOVADORAS NO
PROCESSO EDUCACIONAL

18 INDICADOR: Índice de novas tecnologias e metodologias de
ensino (ITME [%])

FINALIDADE: Acompanhar a implantação do uso de tecnologias e
metodologias inovadoras no processo educacional no IFMA.
DEFINIÇÕES:

• Tecnologias e metodologias inovadoras de ensino aplicadas
(TMEAPLIC)= corresponde ao número de tecnologias e metodologias
inovadoras de ensino aplicadas no IFMA;
• Tecnologias e metodologias inovadoras de ensino propostas
(TMEPROPOSTAS)= corresponde ao total de tecnologias e metodologias
inovadoras propostas à implantação, no exercício.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
TMEAPLIC
ITME [%] =
x 100
TMEPROPOSTAS
POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

10 %

20%

30%
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TÍTULO

OBJETIVO: AMPLIAR E DIVERSIFICAR AS ATIVIDADES VOLTADAS À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À
DISTÂNCIA

19 INDICADOR: Índice de ações voltadas à educação especial,
inclusiva e a distância (AEE,EIeEAD [%])

FINALIDADE: Verificar o impacto o crescimento da implantação
das ações voltadas à educação especial, inclusiva e à distância no
IFMA, no exercício.
DEFINIÇÕES:

• Ações voltadas a Educação Especial (AEE) = corresponde ao
número de ações voltadas à educação especial implantadas no
IFMA, no exercício;
• Ações voltadas a Educação Inclusiva (AEI) = corresponde ao
número de ações voltadas à educação inclusiva implantadas no
IFMA, no exercício;
• Ações voltadas a Educação à Distância (AEAD) = corresponde ao
número de ações voltadas à educação a distância implantadas
no IFMA, no exercício.

TÍTULO

FINALIDADE: Verificar a parcela de projetos existentes na unidade
que são efetivamente voltados a tema locais e regionais.
DEFINIÇÕES:

• Somatório de projetos voltados a temas locais e regionais
executados (∑ PROJTLR ) = correspondente ao somatório de projetos
voltados a temas locais e regionais executados ou em andamento
na unidade;
• Total de projetos existentes (TPROJ) = correspondente ao total de
projetos existentes na unidade.

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

50%

60%

70%

FÓRMULA DE CÁLCULO:
TXPROJTLR [%] =

∑ PROJTLR
TPROJ

x 100
POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

93%

96%

100%

OBJETIVO: FORTALECER E AMPLIAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AOS ARRANJOS LOCAIS

21 INDICADOR: Taxa de fomento a projetos ligados aos arranjos
locais (TXFPAPL [%])

FINALIDADE: Medir a taxa de fomento a projetos de pesquisa e
extensão ligados aos arranjos locais.
DEFINIÇÕES:
• REAPL = corresponde ao volume de recursos externos destinados a
projetos ligados aos arranjos produtivos locais;

FÓRMULA DE CÁLCULO:
REAPL
x 100
TXFPAPL[%] =
RIPESQ + RIEXT
POLARIDADE:

• RIEXT = corresponde ao volume total de recursos internos aplicados
aos projetos de extensão existentes.
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+

REFERÊNCIA:

100%

• RIPESQ = corresponde ao volume total de recursos internos
aplicados aos projetos de pesquisa existentes;

28

x 100

OBJETIVO: FORTALECER E AMPLIAR PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS AOS ARRANJOS LOCAIS

20 INDICADOR: Taxa de projetos voltados a temas locais e
regionais (TXPROJTLR [%])

TÍTULO

FÓRMULA DE CÁLCULO:
AEEExec+ AEIExec+ AEADExec
AEE,EIeEAD [%] =
AEEPlan+ AEIPlan+ AEADPlan

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

93%

96%

100%

TÍTULO

OBJETIVO: AMPLIAR E INTEGRAR ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

22 INDICADOR: Taxa de Estudantes Participantes em Projetos de
Pesquisa, Extensão e Inovação (TXEPPEI [%])

FINALIDADE: Mensurar a taxa de estudantes envolvidos em
projetos de pesquisa, extensão e inovação.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
EPESQ+ EEXT + EINOVA
x 100
TXEPPEI [%] =
M

DEFINIÇÕES:
• Estudantes envolvidos em projetos de pesquisa (EPESQ ) =
corresponde ao número de estudantes envolvidos em projetos
de pesquisa na unidade, no exercício;

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

• Estudantes envolvidos em projetos de extensão (EEXT ) =
corresponde ao número de estudantes envolvidos em projetos
de extensão na unidade, no exercício;

PERIODICIDADE:

ANUAL

• Estudantes envolvidos em projetos de inovação (EINOVA) =
corresponde ao número de estudantes envolvidos em projetos
de inovação na unidade, no exercício;
• Matrículas (M) = corresponde ao aluno que esteve com sua
matrícula ativa em pelo menos um dia no ano de referência. Um
aluno pode ter mais de uma matrícula nesse período, caso tenha
se matriculado em mais de um curso.

TÍTULO

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

25%

35%

50%

OBJETIVO: DESENVOLVER PARCERIAS COM O SETOR PRODUTIVO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
PESQUISA NACIONAIS E INTERNACIONAIS

23 INDICADOR: Índice de Parcerias Estabelecidas (IPE [%])

FINALIDADE: Medir o índice de parcerias estabelecidas no
exercício.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
IPE [%] =

DEFINIÇÕES:
• Somatório do número de Termos de Cooperação, Acordos de
Cooperação Técnica, Convênios ou Parcerias concretizadas (∑
TC, ACT, PECONCRET ) = correspondente ao somatório do número
de Termos de Cooperação, Acordos de Cooperação Técnica,
Convênios ou Parcerias concretizados;
• Somatório do número de Termos de Cooperação, Acordos de
Cooperação Técnica, Convênios ou Parcerias concretizadas (∑ TC,
ACT, PEESTA ) = correspondente ao somatório do número de Termos
de Cooperação, Acordos de Cooperação Técnica, Convênios ou
Parcerias estabelecidas pela unidade, no exercício.

TÍTULO

∑ TC, ACT, PECONCRET
∑ TC, ACT, PEESTAB

x 100

POLARIDADE:

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

100 %

100 %

100%

OBJETIVO: DESENVOLVER PARCERIAS COM O SETOR PRODUTIVO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
PESQUISA NACIONAIS E INTERNACIONAIS

24 INDICADOR: Índice de volume de recursos levantados por meio
de Projetos com Parceiros Externos (TXRECLPPE [%])

FINALIDADE: Medir o incremento de recursos levantados por
meio de Projetos com parceiros externos.
DEFINIÇÕES:

• Somatório do volume de recursos obtidos por meio de projetos
cooperativos no ano atual (∑ VRPCAtual) = corrrespondente ao
somatório do volume de recursos financeiros obtidos para o
IFMA por meio de Projetos Cooperativos com outras instituições
no exercício;
• Somatório do volume de recursos obtidos por meio de projetos
cooperativos no ano anteriorl (∑ VRPCAnterior) = corrrespondente ao
somatório do volume de recursos financeiros obtidos para o
IFMA por meio de Projetos Cooperativos com outras instituições
no ano anterior;

FÓRMULA DE CÁLCULO:
∑ VRPCAtual
TXRECLPPE [%] =
-1 x 100
∑ VRPCAnterior
POLARIDADE:
REFERÊNCIA:

+

NÃO DISPONÍVEL

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

10 %

10%

10%
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TÍTULO

OBJETIVO: DESENVOLVER PARCERIAS COM O SETOR PRODUTIVO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
PESQUISA NACIONAIS E INTERNACIONAIS

25 INDICADOR: Taxa de Projetos de Pesquisa Aplicada (TXPesqAplic [%])

FINALIDADE: Medir a taxa de projetos de pesquisa aplicada
implementados, em relação ao total de projetos de pesquisa, no
exercício.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
PPesqAplic
TXPesqAplic [%] =
x 100
PPesq

DEFINIÇÕES:

POLARIDADE:

• Projetos de Pesquisa Aplicada implementados (PPesqAplic) =
corresponde ao número de Projetos de Pesquisa Aplicada
implementados, no exercício.
• Projetos de Pesquisa implementados (PPesq) = corresponde
ao número total de Projetos de Pesquisa implementados, no
exercício.

TÍTULO

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

50%

60%

70%

OBJETIVO: DESENVOLVER PARCERIAS COM O SETOR PRODUTIVO E INSTITUIÇÕES DE ENSINO E
PESQUISA NACIONAIS E INTERNACIONAIS

26 INDICADOR: Percentual de Projetos com Parceiros Externos
(PPE [%])

FINALIDADE: Identificar o percentual de projetos de pesquisa em
parceria com parceiros externos.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
PParcNac + PParcInter
x 100
PPE [%] =
PPesq
POLARIDADE:

DEFINIÇÕES:
• Projetos com parcerias nacionais (PParcNac)= corresponde ao
número de Projetos com parcerias nacionais;

100%

• Projetos com parcerias internacionais (PParcInter)= corresponde ao
número de Projetos com parcerias internacionais;
• Projetos de pesquisa (PPesq)= corresponde ao número Total de
Projetos de Pesquisa.

TÍTULO

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

40%

45%

50%

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL DO ESTADO

27 INDICADOR: Índice de Articulação dos Cursos com os Arranjos
Produtivos Locais (IAAPL [%])

FINALIDADE: Verificar a articulação entre os cursos ofertados
no IFMA, em todos os níveis e modalidades, com os Arranjos
Produtivos Locais (APL).
DEFINIÇÕES:

FÓRMULA DE CÁLCULO:
CArtAPL
IAAPL [%] =
x 100
TC
POLARIDADE:

• Total de cursos ofertados (TC) = corresponde ao número total de
cursos ofertados em todos os níveis e modalidades.
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+

REFERÊNCIA:

100%

• Cursos oferecidos e articulados com os APLs (CArtAPL) = corresponde
ao número de cursos oferecidos pelo Campus e articulados com
os Arranjos Produtivos Locais (APL);
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+

REFERÊNCIA:

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

85%

90%

100%

TÍTULO

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO E CULTURAL DO ESTADO

28 INDICADOR: Taxa de Inserção no Mundo do Trabalho
(TXIMT [%])

FINALIDADE: Identificar o grau de ocupação dos estudantes
egressos da Unidade do IFMA.

FÓRMULA DE CÁLCULO:
EEEMPRESADOS
x 100
TXIMT [%] =
EE

DEFINIÇÕES:

POLARIDADE:

• Estudantes egressos empregados (EEEmpregados) = corresponde
ao número de estudantes egressos da Unidade do IFMA
empregados. Para feito de levantamento desses egressos, devese considerar os estudantes formados 3 (três) anos antes do
exercício de referência;
• Estudantes egressos (EE) = corresponde ao número de estudantes
egressos da Unidade do IFMA. Para feito de levantamento desses
egressos, deve-se considerar os estudantes formados 3 (três)
anos antes do exercício de referência.

TÍTULO

+

REFERÊNCIA:

100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

40%

50%

60%

OBJETIVO: CIDADÃOS CRÍTICOS E QUALIFICADOS PARA O MUNDO DO TRABALHO

29 INDICADOR: Índice de Eficiência Acadêmica (IEA)

FÓRMULA DE CÁLCULO:

FINALIDADE: Medir a eficiência em termos dos percentuais de
conclusão e da possibilidade que os alunos retidos concluam os
cursos.

IEA = CCICLO +

CCICLO
CCICLO + ECICLO

DEFINIÇÕES:
• Percentual de conclusão no ciclo (CCICLO) = corresponde a taxa
percentual de conclusão no ciclo de matrículas;

POLARIDADE:

TÍTULO

+

REFERÊNCIA:

100%

• Percentual de evasão no ciclo (ECICLO) = corresponde a taxa
percentual de evasão no ciclo de matrículas;
• Percentual de retidos no (RCICLO) = corresponde a taxa percentual
de retenção no ciclo de matrículas.

x RCICLO x 100

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

70%

75%

80%

OBJETIVO: CONTRIBUIÇÕES INOVADORAS PARA O AVANÇO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E
PRODUTIVO

FÓRMULA DE CÁLCULO:
∑ PROJEPAATUAL
x 100
TRANSFTecMerc [%] =
∑
PROJ
AANTERIOR
FINALIDADE: Quantificar o número de transferência de tecnologias
EP
produzidas para o mercado de trabalho.
POLARIDADE:
DEFINIÇÕES:
30 INDICADOR: Índice de Transferência de Tecnologias para o
Mercado (TRANSFTecMerc [%])

• Somatório dos projetos de pesquisa e ensino do ano anterior que
foram transferidos para sociedade como projetos de extensão
(∑ PROJEPAATUAL);

+

REFERÊNCIA:

~100%

PERIODICIDADE:

ANUAL

• Somatório dos projetos de ensino e pesquisa que foram
desenvolvidos no penúltimo ano (∑ PROJEPAANTERIOR).

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

20%

40%

60%
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TÍTULO

OBJETIVO: CONTRIBUIÇÕES INOVADORAS PARA O AVANÇO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E
PRODUTIVO

FÓRMULA DE CÁLCULO:

31 INDICADOR: Registro de Propriedade Intelectual (RPI)

RPI = ∑RPI

FINALIDADE: Quantificar os registros de propriedade intelectual
do IFMA.
DEFINIÇÕES:
• Somatório dos registros de propriedade intelectual (∑RPI) =
corresponde à soma de registros de propriedade intelectual
do IFMA distribuídos segundo a Plataforma Nilo Peçanha:
desenho industrial, direito autoral, indicação geográfica, modelo
de utilidade, patente de invenção, programa de computador,
registro de cultivar, registro de marca e topografia de circuitos.
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POLARIDADE:
REFERÊNCIA:

+

NÃO DISPONÍVEL

PERIODICIDADE:

ANUAL

PAINEL DE MEDIÇÃO
METAS ESTABELECIDAS DE LONGO PRAZO:
2018

2019

2020

5

5

5

4.3.6 Projetos Estratégicos
O Portfólio de Projetos Estratégicos consiste em um conjunto de projetos que o IFMA implementará no
âmbito do planejamento estratégico institucional. Cada projeto está diretamente relacionado ao Mapa
Estratégico, o que representa um esforço concreto da Instituição em efetivar o alcance dos objetivos e
obter resultados
Projeto 01. Observatório de APLs
Dotar o IFMA de um núcleo especializado com processos e pessoal
qualificado para atuar na captação de informações sobre os APLs, formando
uma base de dados e conhecimentos para uniformizar as ações de ensino,
pesquisa e extensão.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais;
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão;
• Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e
pesquisa nacionais e internacionais.
Projeto 02. IFMA no Mundo
Avançar na relação com egressos do IFMA, tornando ativa as relações
entre instituição, alunos e professores. Deseja-se conhecer a evolução
dos egressos e compreender a efetividade do IFMA na formação de seus
estudantes.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais;
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão;
• Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e
pesquisa nacionais e internacionais.
Projeto 03. Centro de Formação de Servidores
Projetar e implantar um Centro de Formação para os Servidores do IFMA,
de forma a potencializar ações para o desenvolvimento profissional dos
servidores da instituição. Site: https://cfs.ifma.edu.br/.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Promover formação continuada e adequada aos interesses institucionais;
• Desenvolver cultura orientada para resultados;
• Otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos.
Projeto 04. IFMA Digital
Dotar o IFMA de uma plataforma educacional de cursos abertos com
propostas e protótipos de estratégias de aprendizagens ativas de ensino e
de aprendizagem.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão;
• Intensificar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo
educacional;
• Integrar e otimizar as ações de planejamento e gestão;
• Ampliar e diversificar as atividades voltadas à educação inclusiva e educação
a distância.
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Projeto 05. Fábrica de Inovação
Criação da Fábrica de Inovação para prestar serviços inovadores na
comunidade, por meio do levantamento de problemas de PD&I reais e da
aplicação de técnicas científicas para a solução tecnológica dos mesmos. A
proposta é integrar ensino, pesquisa e extensão no dia a dia dos estudantes.
Site: http://inovaifma.com/
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais;
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão;
• Proporcionar um ambiente de interação entre o meio acadêmico e empresas,
indústrias e parceiras similares, visando parcerias econômica e financeira
para o IFMA e seus pesquisadores;
• Estimular o desenvolvimento e o registro de propriedade intelectual
(patentes, programas de computador, desenhos de circuito integrado,
cultivares etc), bem como a sua utilização para obtenção de resultados
econômicos e financeiros para a instituição.
Projeto 06. Mulheres Mil
Trata-se de um programa exclusivamente voltado para mulheres pobres,
em situação de risco e vulnerabilidade social, vítimas das diferentes formas
de violência, com baixa ou nenhuma escolaridade, que viabiliza o acesso
à educação visando sua inclusão socioprodutiva por meio da elevação da
escolaridade, qualificação profissional e valorização de saberes. Promove
assim a melhoria da qualidade de vida destas mulheres, suas famílias e
comunidades, fortalecendo a valorização dos arranjos produtivos locais.
Contribui ainda com o desenvolvimento da competência institucional na
aplicação de metodologias e currículos inovadores, possibilitando parcerias
institucionais com vistas ao protagonismo feminino.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Formar cidadãos críticos e qualificados para o mundo do trabalho;
• Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais;
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão.

Projeto 07. Gestão de Conhecimento
Definir um modelo de gestão do conhecimento e aplicá-lo para um ou mais
conhecimentos críticos como piloto.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Implantar e desenvolver a gestão do conhecimento.

Projeto 08. TV IFMA
Ampliar e difundir a imagem do IFMA por meio da criação de um canal de
comunicação (imagem e som) via web.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Fortalecer a imagem institucional;
• Aprimorar a comunicação interna e externa.
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Projeto 09. Rádio IFMA
Ampliar e difundir a imagem do IFMA por meio da criação de um canal de
comunicação (imagem e som) via web.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Fortalecer a imagem institucional;
• Aprimorar a comunicação interna e externa.

Projeto 10. Intranet IFMA
Criar um canal interno de comunicação inovador e atrativo para conexão
dos servidores do IFMA.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Aprimorar a comunicação interna e externa;
• Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e
tecnológica;
• Fortalecer a imagem institucional.

Projeto 11. Processo Eletrônico
Desenvolver uma solução que entregue eletronicamente os processos
finalísticos e administrativos do IFMA.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Mapear e simplificar processos de trabalho;
• Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e
tecnológica;
• Otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos;
• Fortalecer a imagem institucional.
Projeto 12. Sistema de Gestão de Tarefas
Desenvolver um sistema para gestão de tarefas administrativas e seus
respectivos prazos. Uma tarefa pode ser delegada para um ou mais
membros da equipe. O sistema emite relatório de tarefas.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Mapear e simplificar processos de trabalho.

Projeto 13. Escritório de Processos
Implantar uma unidade que apoie o incremento da maturidade da gestão
dos processos.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Mapear e simplificar processos de trabalho.

Projeto 14. Campus Referência
Desenvolver estratégia para a implementação de investimentos na
infraestrutura física (obras, manutenções, reformas e serviços de
engenharia), materiais e equipamentos nos Campus do IFMA.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e
tecnológica.
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Projeto 15. Laboratórios Inteligentes
Elaborar uma estratégia de otimização do uso de laboratórios para ensino,
pesquisa e extensão. Criação de uma rede estratégica e um programa
de uso compartilhado para todo o IFMA. Inventário das necessidades e
equipamentos existentes.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão;
• Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e
tecnológica.
Projeto 16. IFMA Sustentável
Implementação de ações relacionadas a economia de energia elétrica, água,
papel, internet e telefonia. Será criado um “caixa de soluções” e aplicada a
cada realidade dos diferentes campi.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos.

Projeto 17. SUAP EDU
Implantar um novo Sistema Acadêmico no IFMA. Substituir o sistema atual
pelo SUAP-EDU nos Campi que utilizam o sistema Q-Acadêmico, reduzindo
custos e facilitando o acesso aos campi através de uma única plataforma.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Mapear e simplificar processos de trabalho;
• Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e
tecnológica;
• Aprimorar a comunicação interna e externa;
• Fortalecer a imagem institucional;
• Otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos.
Projeto 18. Memorial IFMA
O Projeto Centro de Preservação da Memória do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – MEMORIAL IFMA é uma
ação do Grupo de Pesquisa História, Cultura e Patrimônio que tem como
principal motivação criar um local destinado à preservação da memória
do Instituto, tornando-se referência para o conhecimento de sua história.
O IFMA é parte de um grupo inicial de instituições da Rede Federal de
Educação com mais de 100 (cem) anos de história, cujo percurso se coloca
no contexto de uma linha de tempo que culminou com as comemorações
do Centenário da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, em 2009. O
Projeto busca salvaguardar o acervo material e imaterial representativo da
trajetória centenária da instituição.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Fortalecer a imagem institucional;
• Aprimorar a comunicação interna e externa.
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Projeto 19. Selo IFMA Afirmativo
O projeto SELO DE CERTIFICAÇÃO EM POLITICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA
atende diretamente aos objetivos traçados no mapa estratégico: Cidadão
críticos e qualificados para o mundo do trabalho; Contribuições inovadoras
para avanço cientifico, tecnológico e produtivo.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Mobilizar a rede IFMA no sentido de assegurar a implantação e/ou
implementação das políticas e ações afirmativas educacionais propostas nas
diretrizes curriculares educacionais para a educação em direitos humanos e
demais legislações afins;
• Certificar os campi que melhor implementarem anualmente essas políticas.
Projeto 20. Polo Digital
Promover a formação digital cidadã e fomentar o desenvolvimento sócio
econômico através de parcerias com transferência de conhecimento,
inovação e tecnologia.
Contribuições para o Mapa Estratégico
• Desenvolvimento sócio econômico e cultural do Estado;
• Contribuições inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo.
Projeto 21. Catálogos de Projetos de Ensino
Segundo o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA (Resolução CONSUP Nº
76/2016) o ser humano que o IFMA quer formar é aquele capaz de fazer análise crítica
da realidade, um ser humano transformador do coletivo, sendo capaz de modificar
a relação com sua realidade a partir da sua problematização e do rompimento de
suas estruturas, buscando soluções para os possíveis conflitos e questionamentos,
contribuindo para a construção de uma sociedade justa, democrática, cidadã e ética,
fundamentada nos princípios do diálogo, que deve ser estabelecido com os iguais e
com os diferentes.

Contribuições para o Mapa Estratégico
• - Contribuições inovadoras para o avanço científico e tecnológico da região;
• Cidadãos críticos e qualificados para o mundo do trabalho.
• Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais;
• Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão;
• Intensificar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras no processo
educacional;
• Ampliar e diversificar as atividades voltadas à educação inclusiva e à distância.
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5. PROJETO PEDAGÓGICO
INSTITUCIONAL
5.1 CONCEPÇÕES FUNDANTES DA PRÁXIS
EDUCATIVA DO IFMA
5.1.1 Pressupostos Filosófico-Antropológicos
e Sociais
Os pressupostos filosófico-antropológicos e sociais que norteiam este projeto giram em torno das três
esferas constitutivas da existência humana: a esfera da prática social, da prática produtiva e da prática
simbolizadora, que serão explicitadas por meio das concepções de trabalho, de sociedade e de cultura.
Parte-se de uma referência concreta de ser humano considerado em sua integralidade, como sujeitos
históricos envolvidos em constante processo de transformação que não se reduz ao tempo e ao espaço,
de ação, crítico, reflexivo, construtor de sua história e cultura. Deste modo, o ser humano é concebido
em sua pluridimensionalidade filosófica, histórica, biológica, econômica, ecológica, política, emocional,
cultural e social e, ademais, aberto ao transcendente.
Em se tratando da esfera produtiva, constitutiva da existência humana, concebe-se a centralidade do
trabalho, visto que é pela realização deste que o homem interage com a natureza para garantir sua
subsistência. Com efeito, entende-se que:
O trabalho, como atividade fundamental da vida humana, existirá enquanto
existirmos. O que muda é a natureza do trabalho, as formas de trabalhar, os
instrumentos de trabalho, as formas de apropriação do produto do trabalho,
as relações de trabalho e de produção que se constituem de modo diverso ao
longo da história da humanidade (CIAVATTA, 2005, p. 1).
Assim, é necessário que o trabalho não seja visto apenas como alienado, uma vez que o seu desenvolvimento pode negar a própria existência humana como valor de troca mediante a exploração do trabalhador,
sendo este entendido como mera mercadoria, capaz de gerar lucro ao capital.
O trabalho precisa ser para o ser humano motivo de satisfação e reconhecimento de sua espécie, uma atividade
que proporcione prazer e não sofrimento - como incide no processo de produção do sistema capitalista,
no qual a força de trabalho passa a ser um objeto, uma mercadoria passível de comercialização e,
que, portanto, não pertence ao trabalhador, e sim ao indivíduo que tiver condições de adquiri-lo,
ou melhor, de comprá-lo.
Nesse sentido, a concepção de trabalho decorre de algumas modificações, conforme o
tempo histórico e as relações políticas, socioeconômicas e culturais que se estabelecem
entre os sujeitos e o seu meio.
Para o IFMA, importa compreender e assumir que, por meio do trabalho, o
homem vai se construindo e estabelecendo relações enquanto constrói
o mundo, interpretando a realidade e, através desse trabalho,
desenvolve-se o processo de transição dos saberes e técnicas para
a ciência, tecnologia, cultura e educação.
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Dessa forma, o IFMA assume o trabalho como base estruturante para a formação de indivíduos capazes
do agir prático, teórico e político, impulsionando o sujeito a atender as necessidades humanas. Logo,
o trabalho deve gerar uma relação criadora entre o homem e a natureza, produzindo a existência humana,
como uma manifestação de vida.
Partindo dessa concepção de trabalho, vislumbra-se uma sociedade que deve ter por horizonte a
emancipação da humanidade, tendo em vista a valorização dos seres humanos, enquanto sujeitos
construtores, fomentando no ser humano a sensação de pertencimento, estimulando-o a se empenhar
na transformação da realidade.
O ser humano que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão quer formar é
aquele capaz de fazer análise crítica da realidade, um ser humano transformador do coletivo, capaz de
modificar a relação com sua realidade a partir da sua problematização e do rompimento de suas estruturas,
buscando soluções para os possíveis conflitos e questionamentos, contribuindo para a construção de
uma sociedade justa, democrática, cidadã e ética, fundamentada nos princípios do diálogo, que deve ser
estabelecido com os iguais e com os diferentes.
Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que não existe uma única e nem uma cultura pura ou estanque,
mas que as diferentes culturas possam estar imbricadas, atravessadas, umas perpassando as outras, de
forma a se estabelecer uma relação intercultural entre os diferentes, a construir um espaço em que as
divergências sejam aproximadas.
Nessa perspectiva, entende-se a cultura como as construções tradicionais e as contemporâneas.
Considerando o seu caráter dinâmico, pode-se afirmar que ela é constantemente recriada, reelaborada
porque o(s) sujeito(s) estão em constante processo de construção cultural. Com efeito, a cultura é resultado
das relações humanas mediatizada pela prática produtiva e assentada em conhecimento.
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Tendo como pilar a concepção de ser humano como sujeitos históricos, a concepção de conhecimento
se vincula com tal visão. Nesse sentido, o conhecimento resulta da interação do sujeito com o mundo físico
e social, com o simbolismo humano e o mundo das relações sociais, perpassando assim todas as ciências.
Para os fins do Projeto Pedagógico Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão, entende-se que ciência consiste em trabalho sistemático e criativo, abrangendo o conhecimento
do ser humano e(m) sociedade, da natureza e da cultura. A ciência deve ser vista a partir de sua dimensão
ética e social, articulando-se à utilidade e aplicabilidade das pesquisas que são realizadas.
O intuito do fazer científico deve estimular o caráter contestador da ciência, considerando-a um
constante devir, tanto quanto o caráter de provisoriedade do conhecimento. Além disso, é importante
frisar o estímulo ao espírito crítico e investigativo presente nas práticas educativas e sociais como um
todo, elevando a ciência como princípio educativo, consequentemente compreendendo a ciência como
construção humana, entendendo como ela se desenvolve por acumulação, continuidade ou ruptura de
paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade.
Dessa forma, destituindo o conceito elitista de ciência e cultura que permeia as práticas educativas
conservadoras, evidenciando a ciência como espaço de construção e desconstrução referenciada na práxis
humana. Assim, a ciência deve apresentar conhecimentos que, produzidos e legitimados socialmente
ao longo da história, fundamentam as técnicas (FRIGOTTO, CIAVATTA, 2004).
Nesse ínterim, a concepção de tecnologia vincula-se historicamente ao desenvolvimento das ciências.
A tecnologia, assim como a ciência, é um dos princípios educativos, que deve perpassar todos os perfis e
trajetórias formativas dos cursos oferecidos no IFMA, bem como na produção científica e na relação com
a sociedade.
Assim sendo, para o IFMA, a tecnologia é entendida como a materialização de conhecimentos científicos
articulados e comprometidos em resolver problemas, elaborar bens, produtos, serviços e processos
de gestão.
A noção norteadora no âmbito do IFMA será a de ciência como produtora de qualidade social, qualidade
de vida e melhoria dos processos educacionais. Nesse sentido, as tecnologias devem ser incentivadas e
consolidadas nos diversos campi, como, por exemplo: as Tecnologias Sociais desenvolvidas na interação
com a comunidade, que representem efetivas soluções de transformação social e de redução da
desigualdade; as Tecnologias Produtivas que resultam da interação homem X ciência em busca constante
de aprimoramentos de processos produtivos e seus desdobramentos nas diferentes cadeias produtivas
de bens e serviços para o atendimento das necessidades humanas, de modo sustentável; e as Tecnologias
Assistivas, que objetivam promover a funcionalidade relacionada à atividade e participação de pessoas
com necessidades educativas especiais visando a autonomia, independência, melhoria da qualidade
de vida e inclusão social.
Nesse sentido, propõe-se também a verticalização do ensino na instituição à luz de uma base sólida
que efetive a ciência como princípio educativo a fim de promover um constante aperfeiçoamento do
conhecimento produzido na instituição. A política institucional do IFMA ainda que reconheça a importância
da delimitação e o objeto de estudo das ciências busca a interdisciplinaridade como princípio metodológico,
com vistas à ampliação da interação e complementariedade entre as áreas do saber e o enriquecimento
do conhecimento científico produzido.
O IFMA deve estar comprometido com a produção, socialização e difusão do conhecimento científico
construído, assim como com a pesquisa básica, tecnológica e aplicada, engendrada a partir de necessidades
e demandas do mundo do trabalho.
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5.1.2 Pressupostos Educacionais
As profundas transformações do mundo atual, decorrentes da reestruturação do capitalismo, repercutem
contraditoriamente na educação e suas relações com o mundo do trabalho, dada a complexidade da
sociedade, onde proliferam diversos interesses.
A realidade é global, é dinâmica, é histórica, é construída socialmente, onde seres humanos pensam,
agem e interagem, e o próprio ambiente social é dinâmico, não podendo ser plenamente controlado,
mas orientado.
Neste cenário, ganha destaque a instituição de ensino que tem passado por mudanças e adaptações
(impostas ou não) acompanhando o momento histórico, político e econômico que se refletem em suas
práticas pedagógico-curriculares e em sua forma de organização.
As práticas pedagógicas no IFMA são percebidas, ainda que de forma espontânea, em alguns casos,
como práticas cujas lógicas estão assentadas no mercado de trabalho; e em outros, como práticas
que se preocupam com uma formação humana mais integral. Há também situações em que nestas
práticas convergem ambas as posições.
No entanto, entende-se que deve prevalecer o sentido estruturante da educação formal e de sua relação
com o trabalho, na perspectiva do desenvolvimento humano crítico e emancipado.
Em se tratando da educação no campo técnico-profissional implicada com o desenvolvimento humano
crítico e emancipado, situa-se a formação na:
Perspectiva

contra

unidimensionalmente

hegemônica
pelas

à

demandas

concepção
do

produtivista

mercado,

definida

centra-se

sobre

uma concepção omnilateral de dimensões humanas e técnicas a serem
desenvolvidas que envolvem o plano do conhecimento histórico-científico e,
igualmente, os planos bio-psiquíco, cultural, ético-político, lúdico e estético
(FRIGOTTO 1996, p. 9).
Nesse caminho, o IFMA concebe a educação e o trabalho como meios que podem auxiliar no processo de
emancipação. São, portanto, processos que possibilitam o levantamento de novas pontes e que defendem
a construção de uma nova arquitetura para o humano na atualidade.
Assim, concebe-se o trabalho como princípio educativo o qual deve ser entendido como aquele que
norteia o currículo escolar e as práticas educativas vislumbrando as exigências e necessidades para a
vida em sociedade. Exige-se que nessa concepção não haja fragmentação entre os saberes científicos e
tecnológicos (SAVIANI, 2007). Nesse sentido, a educação deve compreender o sujeito nas suas múltiplas
dimensões, buscando trabalhar o Ser na sua integralidade. Deve ser capaz de desenvolver a curiosidade, a
vivacidade, o espírito investigativo e inovador, visando a ação ética, consciente, interventora e libertadora
dos indivíduos na realidade social.
Nesse percurso, aponta-se a educação politécnica concebida como processo que integra o saber prático e
o saber teórico, com vistas à formação ampla do cidadão capaz de oportunizar uma sólida base científica
e tecnológica aos educandos, por meio de uma visão dialética na qual a educação não seja reduzida a um
mero instrumento útil de preparação para o mercado de trabalho (ARANHA, 2002).
A concepção de educação politécnica, principalmente em sua dimensão infraestrutural, define-se na
luta pela liberdade no trabalho, na medida em que busca métodos de reconstrução da identidade do
trabalhador com o produto de seu trabalho, por meio da mediação da compreensão totalizante do
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processo de trabalho. Esse tipo de compreensão abre caminhos para um desempenho mais amplo
no processo de produção da existência. Politecnia pressupõe, assim, domínio teórico-prático do processo
de trabalho. Destarte, a concepção politécnica de educação defendida pelo IFMA, em sua dimensão
infraestrutural, é a identificação de estratégias de formação humana, com base nos modernos processos de trabalho, as quais apontem para uma reapropriação do domínio do trabalho.
Politecnia significa:
[...] o domínio da técnica em nível intelectual e a possibilidade de um trabalho
flexível com a recomposição de tarefas a nível criativo. Supõe a ultrapassagem
de um conhecimento meramente empírico, ao requerer o recurso a formas de
pensamento mais abstratas. Vai além de uma formação simplesmente técnica
ao pressupor um perfil amplo de trabalhador, consciente, capaz de atuar
criticamente em atividade de caráter criador e de buscar com autonomia os
conhecimentos necessários ao seu progressivo aperfeiçoamento (MACHADO,
1992, p,19).
Faz-se necessário acreditar em possibilidades de se efetivar propostas e projetos, no IFMA, que visem
a formação do homem não como consumidor, alienado e autômato, unilateral, mas como sujeito
histórico que produz, pelo trabalho, suas condições objetivas de vida individual e em sociedade, portanto,
omnilateral.
Na esteira da omnilateralidade é importante que o IFMA forme o cidadão trabalhador para além da
inserção no mercado de trabalho, com um entendimento do processo, como um todo, e de sua condição
de trabalhador e cidadão, cônscio de seus direitos e deveres. Uma educação para o mundo do trabalho e
para a prática social, que requer do educando uma atitude ética e política.
Neste cenário impõe-se a discussão sobre uma educação inclusiva, admitida como cultura coletiva. Essa
postura permite ao sujeito a possibilidade de assumir suas identidades, e de respeitar as possibilidades
do outro. Desta forma, a educação formal precisa reconhecer a multiplicidade de identidades, e essa
multiplicidade precisa ser incorporada e vivenciada no currículo escolar.

5.2 POLÍTICAS DE ENSINO
A Política de Ensino do IFMA está inserida no contexto social, político, econômico e cultural da sociedade
brasileira, especialmente maranhense, de modo dinâmico e em sintonia com as demandas sociais e do
mundo do trabalho, em consonância com a perspectiva da sustentabilidade.
Neste contexto, o Ser Humano que o IFMA se propõe a formar é aquele capaz de analisar e transformar
criticamente a realidade. Tal processo se concretiza por ações e atitudes construídas coletivamente que
possuem um sólido aporte teórico metodológico que considera as múltiplas determinações da realidade,
para formação humanística, transitando da esfera dos saberes e técnicas para as ciências, tecnologias e
culturas, fomentadas, também, pelas ações de internacionalização.
Por isso, é fundamental problematizar: quais são as concepções e princípios que devem orientar o
Ensino1 defendido pelo IFMA? Como a Política de Ensino poderá se articular com a Pesquisa e Extensão?
Nesta trilha de construção da concepção de Ensino, faz-se condição sine qua non reconhecer no
1 Optamos em utilizar a palavra “Ensino” com inicial maiúscula para se referir a concepção defendida pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
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Ser Humano sua pluridimensionalidade filosófica, histórica, biológica, econômica, ecológica, política,
emocional, cultural e social e, ademais, sua transcendentalidade.
Assim, o Ensino do IFMA reconhece primordialmente que os sujeitos da aprendizagem, especialmente
os discentes estão inseridos em determinado contexto social, econômico e cultural. Por isso, a práxis de
Ensino deve respeitar e valorizar a diversidade humana expressas em suas múltiplas facetas tais como
as relacionadas as questões étnico-racial, cultural, de gênero, de deficiência, entre outras (BUENO, 2008;
SILVA, CARVALHO, 2010).
Para que este respeito e valorização não se reduza ao discurso politicamente correto, uma das questões
centrais é instituir formas de protagonismo dos atores/autores envolvidos no processo ensino e
aprendizagem2 , pois o Instituto deve constituir-se em um espaço-tempo de construção coletiva de
conhecimentos sobre o mundo, sobre si e sobre o outro. Nisto reside um dos desafios constantes a serem
enfrentados que se relaciona a garantir da indissociabilidade entre o Ensino, Pesquisa e Extensão; bem
como o romper com as dicotomias teoria/prática e ciência/tecnologia.
Nesta direção, para que o Ensino logre êxito, contribuindo efetivamente para o alcance, de forma
consciente e intencional, de sua missão e visão institucionais, sem se descolar de seus valores e concepções
fundantes, é preciso explicitar neste Projeto Pedagógico Institucional (PPI) os princípios/categorias
teóricos metodológicos que sustentam o Ensino e a Aprendizagem zelando para que além das letras deste
documento possamos concretizar estas intenções políticas e pedagógicas (IFMA, 2014).
Isso implica requerer que o Ensino se alinhe à concepção de educação que busca a integralidade da pessoa
e que esteja intencionalmente organizado, para promover a formação humanística do sujeito que aprenda
de forma significativa e construtiva. Para que esta aprendizagem significativa aconteça é imprescindível que o Ensino faça sentido ao aprendiz através de dois fatores. O primeiro requer que o conteúdo
esteja ligado em redes de significação, ancorando-se em saberes anteriores e na perspectiva do
desenvolvimento em todas as suas dimensões, o segundo consiste em que o discente esteja disposto a
aprender (MOREIRA, 2013).
A perspectiva de Ensino aqui defendida congrega igualdade e diversidade, especialmente em nossa
Instituição emergida legalmente sobre a égide de ser multicampi, pluridisciplinar, com especialização nas
esferas de oferta, tendo a natureza legal de conjugar conhecimentos, técnicas e tecnologias com a prática
pedagógica (BRASIL, 2008).
Esta natureza pedagógica constitui o caráter eminente do IFMA. Neste sentido, situamos as práticas de
ensino e aprendizagem numa perspectiva que dê conta das múltiplas dimensões dos sujeitos históricos,
pensantes e construtores de sua realidade.
Assim, foram eleitos como princípios ou categorias teóricos metodológicos do Ensino que se coadunam
com a perspectiva educacional defendida no IFMA estão a interdisciplinaridade, contextualização,
dialogicidade, problematização, trabalho e pesquisas como princípios educativos, extensão como
forma de diálogo com a sociedade, internacionalização, emancipação e práxis. Considerando que
todos estes se inter-relacionam optamos por nos referirmos aos mesmos de forma articuladas e não
estanques por itens.
Uma pratica pedagógica, que exige uma intima relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão; entre teoria
e prática; entre ciência e tecnologia, impõe ao Ensino o desafio de romper com o isolamento entre as
disciplinas provocando repercussão na significação dos conhecimentos e na leitura de mundo feita por
discentes e professores. Fazenda et al. (1993, pp. 21-22) corroboram com esta ideia ao afirmar que:
2

Neste documento consideramos ensino e aprendizagem como dois processos interdependentes e articulados entre si.
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O prefixo “inter”, dentre as diversas conotações que podemos lhe atribuir, tem
significado de “troca” “reciprocidade” e “disciplina”, de “ensino” “instrução”
“ciência”. Logo, a interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo um
ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas ou ciências, ou melhor, de
áreas do conhecimento.
Ao exigir troca e reciprocidade, a interdisciplinaridade pressupõe uma mudança atitudinal diante da
realidade e consequentemente do ensino. Isto poderá ser alcançado mediante uma postura dialógica
entre os atores/autores do processo educacional, de modo que a visão estanque de conhecimento seja
superada pela concepção de conhecimentos articulados, relacionados à ação contextual imerso na pratica
social que é múltipla e complexa (LIBÂNEO, 2005).
Cabe ressaltar que esta contextualização, não se reduz a uma concepção utilitarista do conhecimento
cientifico. Mas, além de considerar as especificidades do cotidiano e arranjos produtivos locais, econômicos
e culturais, também possui vinculação com a forma de (re)ligação entre os saberes uma vez que um Ensino
contextualizado emerge das práticas sociais cotidianas e dos conhecimentos prévios possibilitando ao
aprendente uma superação dialética para um domínio de conhecimentos que se liguem de forma lógica e
hierárquica. Assim, contextualizar diz respeito a duas dimensões: uma em relação ao cotidiano do discente
e a outra em relação ao conjunto de saberes da(s) disciplina(s) para garantir condições de significação e
atribuição de sentido à experiência do discente.
Nesta perspectiva, cabe assegurar a indissociabilidade entre educação e prática social no sentido de
reconhecer a historicidade dos sujeitos e dos conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem.
Esta indissociabilidade é constituinte de um projeto educativo que objetiva a transformação social,
o que demandará ao IFMA e seus profissionais da educação, especialmente ao docente - enquanto
mediador(es) do processo de ensino e aprendizagem, prever e promover um ambiente pedagógico
favorável a problematizações como instrumento de incentivo à curiosidade pelo inusitado, à pesquisa, e
ao desenvolvimento do “espírito” inventivo e crítico (FREIRE, 1996).
A curiosidade científica que se espera dos discentes do IFMA pressupõe que o Ensino também se paute na
perspectiva da pesquisa como um princípio educativo, para promover a (re) construção do conhecimento
e da aprendizagem pela superação da simples memorização de dados ou treinamento.
Com isso, optou-se em não formar discentes treinados, mas sujeitos pensantes que desenvolvam sua
autonomia intelectual, com emancipação e consciência crítica solidamente erguida a partir do legado
cultural da humanidade. Ao elegermos a pesquisa como princípio educativo fundante para o Ensino do
IFMA, objetiva-se primordialmente que os profissionais e discentes desenvolvam uma postura científica e
educativa no cotidiano e na da práxis pedagógica.
Cabe ressaltar que, contraditoriamente, o trabalho em uma sociedade capitalista poderá ter positividade
enquanto instrumento de criação e reprodução da vida humana, e negatividade enquanto fonte de alienação
e exploração. O que demarca, para o IFMA, o aspecto mais profundo da concepção do trabalho como
princípio educativo diz respeito a sua ordem ontológica (inerente ao ser humano) e, consequentemente,
ético-política (trabalho como direito e como dever).
O Ensino para e por meio do trabalho possui uma ação vital sobre a vida dos seres humanos em suas
relações com a natureza, a medida em que o Ser Humano se transforma com criação de valores.
Isto aponta também, para que a atividade prática seja concebida como ponto de partida
do conhecimento, da cultura e da conscientização como possibilidade de se buscar nas construções
teóricas disponíveis aportes para se compreender melhor o objeto de estudo, num processo de conformação (domínio do saber construído), para se elaborar uma nova prática, uma prática teorizada,
uma práxis (SEVERINO, 1998; VÁZQUEZ, 1977).
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Neste sentido, é fundamental conceber a Extensão como forma de diálogo com a sociedade, que seja
pautado num patamar ético e na possibilidade de intervenção qualificada no cotidiano dos sujeitos.
Esta Extensão manterá íntima coesão com as ações pedagógicas ligadas ao Ensino, não si descolando
da realidade que se encontra e mantendo contínua reflexão sobre sua própria prática voltando-se para
um projeto de educação para emancipação e formação humana (ADORNO, 1995). Assim, uma práxis
pedagógica que estejam atenta as formas de relações entre os saberes.
Neste cenário, a Aprendizagem, concebida como um processo permanente de apropriação significativa
do conhecimento que promove e é promovida pelo aumento da autonomia do discente, demandará
um comportamento ético que seja um ponto de partida para luta, estabelecimento e consolidação de
direitos humanos e de cidadania que reconheça e valorize a diversidade humana e enfrenta e refuta todas
as formas de manifestação de preconceitos, discriminações e violência sob todas as formas. (CROCHIK,
2009, BRASIL, 2012). Nesta direção, as ações afirmativas, inclusive as ligadas a assistência estudantil
articulam-se entre si e com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão para o fomento e fortalecimento da inclusão
social e escolar.
Por sua vez, cabe ressaltar que a concretização do Ensino no IFMA deverá se manifestar em diversas
metodologias e técnicas pedagógicas que se assentem nas concepções fundantes deste Instituto com a
perspectiva de alcance de seus objetivos institucionais. Para tanto, poderão ser utilizadas metodologias
interativas presenciais e/ou a distância; flexibilizações curriculares; organização produtiva e colaborativa
de agrupamento de discentes para construção coletiva e/ou individual de aprendizagens significativas;
técnicas diversas, inclusive as que se propõem melhorar o domínio de conteúdos de natureza conceitual
e procedimental; promoção de práticas (inter)disciplinares organizadas ou não em forma de projetos de
extensão tecnológicas; práticas desportivas e expressões corporais com atividades integradoras artística
culturais, tecnológicas e de iniciação científicas que se articulem ao trabalho e as práticas sociais.
Destacamos, também, que a avaliação da aprendizagem defendida no IFMA deve ser concebida como um
processo contínuo, sistemático e coerente com os princípios pedagógicos assumidos. Para isso, deve-se
superar seu reducionismo enquanto momento pontual, classificatório e excludente expresso em formas
de exames. Ainda que os exames e atividade pontuais possam ser objeto de composição da avaliação em
seu sentido mais amplo. Pensa-se em efetivamente construir uma prática de avaliação da aprendizagem
que seja dinâmica, flexível e inclusiva (LUCKESI, 1988), em sintonia com que apregoa a Lei nº 9.394/96
Art. 24, que a verificação do rendimento escolar deve obedecer alguns critérios tais como: “ a) avaliação
contínua e cumulativa do desempenho do discente, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais”.
Esta avaliação deve estar a serviço de uma formação humana e técnica de cidadãos trabalhadores que
dominem a técnica intelectualmente, sem permitirem sua alienação no/do trabalho conforme concebida
em uma perspectiva de educação Politécnica.
Por fim, é essencial perceber que ações de internacionalização voltadas para o ensino, principalmente
por meio da mobilidade acadêmica, do estudo de línguas e do currículo, promovem uma formação
que prioriza o diálogo e o respeito entre culturas, permitindo a compreensão das diferenças, trocas de
conhecimentos e o estímulo à solidariedade entre países, bem como a cultura da paz (FORINTER, 2009).
Assim, a compreensão da internacionalização como um meio e não como um fim em si mesma, “garante
que a dimensão internacional seja integrada de maneira sustentável às principais funções do ensino e do
aprendizado, da pesquisa e da produção do conhecimento, melhor servindo à comunidade e à sociedade”
(KNIGHT, 2012).
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Para o IFMA, a internacionalização do ensino deverá se fortalecer com bases na cooperação horizontal
e ativa, não só com países do eixo Norte, mas prioritariamente com instituições da América Latina, da
África e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Dessa maneira, é preciso ressaltar o papel da
Rede Profissional na formação de estudantes protagonistas em um mundo interconectado, não como
meros receptores de conhecimento, mas como produtores importantes de saberes e tecnologias que
possibilitarão transformar, objetiva e subjetivamente, a conformação das relações econômicas e sociais
existentes na sociedade brasileira.

5.2.1 Política de Educação Básica Articulada
à Educação Profissional
Considerando que o IFMA é uma instituição educacional com atuação em diferentes níveis de ensino,
acolhendo em espaços comuns discentes da Educação Básica (Educação Profissional de nível Médio) e do
Ensino Superior (cursos de licenciaturas, bacharelados e tecnologias), cabe explicitar, em coerência com
a natureza desse documento, as concepções que fundamentam a Educação Básica em articulação com a
Educação profissional considerando sua complexidade e especificidades.
Neste contexto, o compromisso institucional do IFMA com a formação profissional técnica de nível médio
não se reduz em atender à exigência quantitativa (50% das vagas, requerida pela Lei n° 11.892/2008), mas
prioriza que esta formação possua qualidade técnica e social. Isto aponta para o fomento e fortalecimento
de uma formação do cidadão trabalhador que seja solidamente fundamentada, possibilitando além de uma
capacitação técnica em alto nível, também, formação humana coadunando-se com a missão institucional
do IFMA que é “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” (IFMA, 2014).
Destarte, implica reafirmar que os cursos técnicos de nível médio no IFMA deverão contribuir de forma
qualificada e significativa para o desenvolvimento local, regional, nacional e mesmo internacional,
de forma sustentável. Esta atuação contextualizada obedecerá ao que preceitua a legislação nacional,
disponibilizando cursos nas formas integrada, concomitante e subsequente, priorizando a primeira,
sem eximir-se do compromisso com a qualidade com as outras formas, em consonância com a Lei n.
11.892/2008. Processo este fundamentado nas concepções fundantes defendidas aqui coletivamente.
Assim, na Educação Profissional Técnica de Nível Médio do Instituto Federal do Maranhão, a formação
discente funda-se nas concepções de Politecnia e omnilateralidade, na perspectiva de formação para além
das exigências do mercado de trabalho. Ou seja, uma formação voltada para o desenvolvimento humano
perpassando o domínio intelectual da técnica, bem como a apreensão dos saberes para transformar a si
mesmo, transformando realidades, em um ambiente humanizador.
Nesse contexto, o compromisso institucional se expressa, também, ao disponibilizar condições de
infraestrutura que possibilitem condições satisfatórias para que o processo de ensino e aprendizagem
possa se efetivar. Dentre estas condições pode-se apontar para a implantação de laboratórios, aquisição
de recursos tecnológicos e didáticos, aquisição de acervos bibliográficos suficiente e relevante, e oferta
de recursos e serviços de acessibilidade, entre estes os relacionados ao atendimento educacional
especializado.
Outra condição importante assumida institucionalmente como compromisso do IFMA recai sobre
a necessidade de investimento constante na valorização dos profissionais da educação, bem como
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priorização de formação continuada dos servidores para atender as complexidades e especificidades da
educação básica articulada com a educação profissional, tanto no ensino regular como nas modalidades
de educação a distância e de jovens e adultos considerando, inclusive, que diversos profissionais que
ingressam no IFMA não tiveram acesso a saberes da Educação Profissional durante a formação inicial.
Desta forma, o processo de integração da Educação Básica com a Educação Profissional defendido pelo
IFMA imbrica-se com a perspectiva das práxis já explicitada neste documento, na qual se requer a unidade
entre teoria e prática em todos os processos formativos. Esta unidade se aplica também à articulação
entre as disciplinas da base comum com as disciplinas técnicas específicas de cada área de formação.
Cabe ressaltar que articulações como a explicitada acima demanda a garantia de espaços pedagógicos
para proposições coletivas.
Neste contexto de Práxis, cabe ressaltar que desde a Educação Profissional de Nível Técnico, o IFMA
considera fundamental que haja uma relação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Para tanto,
requer contínua articulação entre as diversas instancias institucionais. Outro desdobramento da opção
institucional pela unidade teoria e prática recai sobre os processos didático-pedagógicos que devem
priorizar uma formação integral, assim, envolvendo a seleção e organização dos conteúdos, metodologias,
instrumentos e critérios de avaliação favoráveis à aprendizagem significativa. Nesse sentido, de forma
coletiva, devem-se construir orientações e diretrizes às práticas pedagógicas condizentes com o projeto
educacional aqui defendido.
Por fim, reafirmam-se os princípios adotados no texto introdutório da Política de Ensino defendida pelo
IFMA, ao entender-se que os mesmos são coerentes, tanto como as demandas advindas da Educação
Profissional de Nível Médio como as do Ensino Superior, pois se coadunam com a perspectiva de formação
do cidadão trabalhador capaz de atender as exigências de sua área profissional, com capacidade crítica
e criativa de modo a contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática, inclusiva,
justa e ética.

5.2.2 Política da Educação Superior
O ensino superior no IFMA, consoante com as concepções e pressupostos que embasam a práxis educativa
institucional, assenta-se em uma concepção ampla de educação superior, pautada pela indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão. Educação está concebida como processo vivo, dinâmico, articulado com
a realidade socioeconômica e cultural em que se insere e que visa à formação de profissionais com perfil
amplo e sólido e a produção de conhecimentos necessários à intervenção social, de modo a contribuir
efetivamente para a construção de uma sociedade democrática, solidária e inclusiva.
Na

busca

de

dar

concretude

às

finalidades

da

Educação

Superior

preconizadas

pela

LDB nº 9.394/19963, em atendimento às prerrogativas da Lei nº 11.892/2008 e demais normativas, o
3 De acordo com a LDB nº 9.394/1996, Art. 43, a educação superior tem as seguintes finalidades: I. estimular a criação cultural e
o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo; II. formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento,
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na
sua formação contínua; III. incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV.
promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; V. suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento
cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; VI. estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação
de reciprocidade; VII. promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição (BRASIL, 1996, p. 35).
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IFMA assume a oferta de cursos de licenciatura; cursos superiores de tecnologia; cursos de bacharelado e
cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
O ensino, no âmbito da graduação e da pós-graduação, contrapõe-se à visão reducionista e fragmentada
de formação profissional, ancorada em pressupostos neoliberais, sob o viés da racionalidade técnica e
pragmática. Sua indissociabilidade com a pesquisa e a extensão se encaminha no sentido de contribuir
com a consolidação dos objetivos institucionais. Assim, apoiado na concepção de educação politécnica
e de formação na perspectiva da omnilateralidade, busca o alcance do perfil de um trabalhador cidadão,
desenvolvido nas dimensões técnica, científica e humana, portanto, capaz de assumir o seu papel social
de forma ativa, crítica e interventiva, num horizonte emancipatório. Ou, como diz Freire (1996), um sujeito
capaz de ler, compreender e agir no mundo no sentido de sua transformação, transformando a si mesmo
nesse processo.
Isso requer, por parte do IFMA, esforços permanentes de construção e de reconstrução dos seus projetos
educativos e práticas formativas, exigindo das diferentes instâncias e dos sujeitos que as compõem uma
atuação coletiva, crítica, reflexiva e ética. Implica, pois a reafirmação do compromisso da instituição,
já expresso em tópico anterior, de efetivar processos de gestão democrática, de trabalho coletivo
e interdisciplinar; de criar condições infraestruturais adequadas e suficientes a uma prática educativa
coerente com sua função social; de adotar mecanismos de valorização e de formação continuada de
seus profissionais e de avaliação permanente sobre a própria prática e sobre o contexto social, político,
econômico e cultural em que ela se desenvolve, na busca de enfrentar e superar os problemas que se
apresentam, tendo em vista o alcance de suas intencionalidades como parte dos desafios que assume.
No tocante aos cursos que oferta, deve considerar a complexidade e as especificidades inerentes a cada
campo da formação profissional para o qual se volta. Isso significa que ao tempo que visa um egresso com
potencialidades profissionais e humanas amplas e sólidas não pode descuidar das singularidades que
perpassam o formar tecnólogos, professores e bacharéis, bem como, pós-graduados nos diversos campos
de saberes.
Vale ressaltar o compromisso institucional com a formação inicial e continuada de professores para a
Educação Básica em consonância com as Resoluções do Conselho Nacional de Educação que tratem da
formação dos profissionais do magistério para a Educação Básica, por meio de uma sólida formação teóricoprática com o domínio de conhecimentos científicos, tecnológicos e didático- pedagógicos contemplando
em sua dinâmica a articulação entre o ensino na licenciatura, a pesquisa e a extensão para garantir efetivo
padrão de qualidade acadêmica.
Nesse sentido, o IFMA buscará estratégias permanentes de articulação com os sistemas públicos de
Educação Básica, de forma a assegurar o diálogo que enriqueça a práxis educativa que ambos desenvolvem,
contribuindo, assim, para a melhoria qualitativa da formação docente e da Educação Básica nas
redes públicas.
O IFMA, buscando alcançar a qualidade dos cursos de licenciaturas e das outras modalidades que oferta,
reconhece a importância de assegurar a construção de propostas educativas que afirmem a identidade dos
cursos com qualidade socialmente relevante, para que possam responder às necessidades e demandas
do contexto local, regional, nacional, e também internacional. É imprescindível, igualmente, favorecer
condições para a permanente atualização destas propostas, tendo em vista atender às transformações
geradas pelo desenvolvimento tecnológico, científico e às recorrentes mudanças no mundo do trabalho e
nos outros espaços sociais.
Os projetos pedagógicos dos cursos superiores de graduação de tecnologia, de licenciatura e de
bacharelado têm aportes na legislação da educação superior brasileira, segundo as orientações da LDB,
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do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e das Diretrizes Curriculares Nacionais para
os cursos superiores. Submete-se também à Lei n° 11.892/2008, que cria os Institutos Federais, a este PPI
e às orientações do Projeto Político Pedagógico de cada Campus, considerando, ainda, o instrumento de
avaliação dos cursos de graduação que subsidia o reconhecimento dos cursos de graduação. A construção
desses projetos deve se dar de forma coletiva, imbricando as decisões aos pressupostos e princípios aqui
expressos.
Cabe ressaltar, ainda, que a oferta de cursos superiores pelo IFMA deve pautar-se pelas demandas
advindas dos arranjos produtivos econômicos, culturais e sociais locais das diferentes localidades do
Estado do Maranhão, identificadas por meio de estudos, pesquisas e interlocuções com a comunidade
local. Tendo em vista contribuir com a transformação do contexto social e natural que deve se constituir
aspecto fundamental na tomada de decisões quanto aos cursos a serem ofertados. Entretanto, na
definição desses cursos há que se considerar o foco e potencialidades da instituição/campus, levando
em conta as condições infraestruturais e humanas necessárias a uma oferta que prime pela garantia do
acesso, continuidade e alcance de uma formação qualitativamente relevante.

5.2.2.1 Política de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu
Concepção de Pós-graduação Lato e Stricto Sensu
Visando um alinhamento com as políticas nacionais, e concomitantemente centrando nas questões locais
e regionais, estão sendo estabelecidos os pilares sustentadores da política de pós-graduação no Brasil.
Neste sentido, o desafio colocado ao Instituto Federal do Maranhão, com sua capilaridade de atuação, é o
de promoção da formação e aperfeiçoamento, seguindo tais princípios e respeitando as diretrizes legais
de sua criação. Para esta política, segue as definições dos termos, de acordo com a CAPES:
• Pós-graduação lato sensu: compreendem programas de especialização e incluem os cursos
designados como MBA (Master in Business Administration). Com duração mínima de 360
horas, ao final do curso o aluno obterá certificado e não diploma. Ademais, são abertos a
candidatos diplomados em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições
de ensino – Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996.
• Pós-graduação stricto sensu: compreendem programas de mestrado e doutorado abertos
a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam às exigências
das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (Art. 44, III, Lei nº 9.394/1996).
Ao final do curso o aluno obterá diploma.
Esta política se baseia no 6º artigo da Constituição Federal, que diz que “são direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.
Este documento baseia-se também na Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência
e Tecnologia, e dá outras providências e, que nos seus artigos 6º e 7º destaca as finalidades e características
dos institutos federais e destaca a oferta de educação em todos os níveis e modalidades, a realização de
pesquisa aplicada, o desenvolvimento de 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.
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Destaca-se, ainda, o item V do Art. 7º da Lei n° 11.892/2008 que descreve como finalidade dos Institutos
Federais o estímulo e apoio a processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à
emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional.
Por fim, esta política embasa-se, também, no Regimento Geral do IFMA (Resolução nº 030, de 11 de junho
de 2014) que no seu artigo 70º define as competências do Departamento de Pós-graduação da Instituição.
Em consonância com os princípios e compromissos institucionais, os objetivos da Política de Pós-Graduação
do IFMA, são:
• Formar pós-graduados com autonomia intelectual e capazes de conviver com a pluralidade
de ideias e de culturas;
• Desenvolver estudos e pesquisas, básicas e aplicadas, para atender às demandas da
sociedade local;
• Favorecer a cooperação e a inserção dos Pesquisadores do IFMA no âmbito nacional e
internacional, bem como sua participação em redes de Pesquisa;
• Proporcionar um ambiente acadêmico que favoreça a construção de conhecimento
emancipatório;
• Promover a formação humana e preparada para o mundo do trabalho;
• Preparar pessoas capazes de promover difusão e socialização de conhecimentos e práticas
nas diferentes áreas.

Princípios norteadores de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu
A política de Pós-Graduação do IFMA tem como princípios norteadores:
• Garantia de respeito ao reconhecimento da humanidade que se faz presente em
cada pessoa;
• A democratização de todas as formas de saber produzido com os conhecimentos específicos
gerados nos programas que são desenvolvidos na instituição;
• Preparação do indivíduo para o embasamento de suas decisões e práticas na reflexão
crítica da realidade, como forma de autonomia intelectual;
• Promoção da cooperação, em que se busca o sentido humano no Ensino, Pesquisa
e Extensão por meio da participação coletiva e solidária no desenvolvimento das
atividades acadêmicas;
• A articulação entre teoria e prática para a construção de um fazer acadêmico
socialmente relevante;
• Promoção da transformação social, com a instituição reconhecendo as demandas sociais e
desenvolvendo propostas voltadas a tais demandas;
• Garantia da interdisciplinaridade por meio do diálogo e da interação dos diferentes
saberes e disciplinas, possibilitando, assim, interpretações mais complexas e qualificadas
sobre a realidade;
• Promoção da sustentabilidade, para repensar o atual modelo de desenvolvimento e a
promoção de dinâmicas por relações mais solidárias entre o ser humano e a natureza.
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No intuito de ampliar e consolidar os cursos de pós-graduação lato e stricto sensu do IFMA, são apresentadas
diretrizes para a organização das demandas específicas para tal:
• Classificação dos Cursos: a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, no seu Art. 7º, item
VI, esclarece que os institutos federais poderão ofertar em sua pós-graduação cursos de
especialização (nível lato sensu) e de programas de mestrado e doutorado (nível stricto
sensu). Sua implantação se dá à luz dos critérios estabelecidos pelos regulamentos
específicos para cada modalidade, bem como daqueles propostos na política nacional de
Pós-graduação e de Pesquisa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq);
• Constituição dos Cursos: os Cursos e os Programas são concebidos no âmbito das
diferentes áreas do conhecimento e devem estabelecer estreito vínculo com os Grupos
e Linhas de Pesquisa. São institucionais e concebidos na perspectiva multicampi, com o
propósito de otimizar os recursos humanos existentes;
• Cooperação intercampi e interinstitucional: com a perspectiva de responder às grandes
demandas vinculadas à região de abrangência dos campi do IFMA, em nível institucional,
evidencia-se a necessidade de mobilização intercampi nos âmbitos do desenvolvimento
humano, cultural, socioeconômico, científico e tecnológico;
• Acompanhamento dos cursos de pós-graduação visando à consolidação (Avaliação
continuada): a instituição, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação,
está em constante busca de meios e mecanismos para apoiar o funcionamento dos cursos,
dando suporte logístico relacionado à infraestrutura, ao corpo docente e ao financeiro.
No caso do acompanhamento dos cursos de pós-graduação stricto sensu, a política
institucional implementará um sistema de acompanhamento paralelo ao sistema da
Capes, de forma que haja contribuição na consolidação dos cursos;
• Ampliação dos cursos/programas de pós-graduação stricto sensu: o IFMA possui uma
política ativa de qualificação de seus servidores e, consequentemente, a elevação do
número de membros do corpo docente com doutorado na instituição. Com isso, o
IFMA enfatiza que as ações de incentivo à criação de novos cursos de pós-graduação
estejam sempre engajadas nessas propostas;
• Mobilidade docente e discente (nacional e internacional): Essa mobilidade é de extrema
importância para o desenvolvimento da pesquisa na instituição. Incentivar a participação
dos docentes, discentes e dos cursos de pós-graduação nos editais direcionados a tais
fins, e a busca da valorização de tais ações no âmbito institucional compõem ações
desta política;
• Inter-relação da Pós-graduação com a Pesquisa e a Extensão: O funcionamento dos cursos
de pós-graduação consolida grupos e linhas de pesquisa no IFMA e favorece a integração
com outras instituições e agências de fomento nacionais e internacionais. As relações e
a cooperação entre esses grupos criam as condições para o desenvolvimento científico e
tecnológico, ocasionando o fortalecimento da articulação entre as áreas do conhecimento,
bem como com a extensão;
• Integração entre os programas de pós-graduação: No intuito de instigar o constante diálogo
entre os programas de pós-graduação no sentido de acrescentar no desenvolvimento de
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atividades conjuntas institucionalmente, esta política incentiva constantes encontros e
momentos de diálogo de coordenadores de programas/cursos a fim de estimular o
desenvolvimento de parcerias entre si e entre programas e cursos de instituições externas;
• Internacionalização dos programas de pós-graduação: Tendo como base que, para o
sistema de avaliação da CAPES, a internacionalização de um programa de pós-graduação
stricto sensu é a referência máxima de qualificação, o Instituto Federal do Maranhão
deverá realizar ações de incentivo às políticas de internacionalização com o investimento
em editais específicos, inserção de disciplinas em outros idiomas e, concomitantemente, a
criação de mecanismos para a capacitação docente e discente em outros idiomas;
• Difusão do conhecimento científico: A disseminação do conhecimento científico e
tecnológico desempenha um papel fundamental na sociedade por contribuir diretamente
com o seu potencial inovador. Para o IFMA, a difusão dos conhecimentos produzidos
na instituição é de primordial importância, seja na forma de apresentação em eventos
científicos, publicação de artigos, de livros ou até mesmo na forma de popularização
da ciência. Esta política visa maior investimento em ações de valorização das ações de
incentivo à difusão do conhecimento científico produzido no IFMA.

5.2.3 Política de Educação à Distância
A ampliação da oferta de cursos da modalidade Educação a Distância (EAD) mostra-se basilar para
a democratização do ensino de qualidade. A Constituição Federal de 1988 já preconiza que todos os
cidadãos brasileiros têm direito à educação, o que traz às instituições educacionais o desafio e a grande
responsabilidade de garantir a sua efetivação.
Diante disso, uma oferta de EAD consolidada institucionalmente constitui uma estratégia para a
interiorização da educação de qualidade em um país como o Brasil que tem dimensões continentais
e, mais especificamente, em um estado como o Maranhão que, além de vasto territorialmente, possui
grandes disparidades econômicas e sociais.
Conforme preconiza o Decreto nº 9.057/2017, a Educação a Distância apresenta características específicas,
conforme descritas em seu artigo 1º:
Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos
de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso,
com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva
atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam
em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2018).
É patente que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDIC favoreceram a criação de
ambientes educacionais mais flexíveis que podem ser acessados a qualquer tempo e de diversos lugares
para a realização de atividades colaborativas, permitindo também o compartilhamento de informações,
criando um cenário de mudanças que impõe novos ritmos e dimensões aos processos de ensino e
aprendizagem (KENSKI, 2003).
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Diante disso, o uso pedagógico das TDIC pressupõe uma ressignificação das concepções de ensino e
de aprendizagem tradicionais, pois as necessidades educativas podem variar e as ações pedagógicas
colaborativas e democráticas exigem formas alternativas de avaliação e novas formas de produção do
conhecimento (KENSKI, 2003).
A mediação pedagógica na EAD constitui-se um processo de (re)significação da prática educacional, onde
a interação entre os sujeitos envolvidos deve ser de tal forma fluida, que as barreiras de comunicação não
existam ou que, pelo menos, sejam minimizadas.
A comunicação entre os sujeitos envolvidos na EAD acontece no processo de mediação por meio,
principalmente, dos materiais didáticos. Para que haja um bom aproveitamento desses materiais é essencial
que se use metodologias propulsoras de interação e que as estratégias de ensino sejam adequadas.
Os materiais didáticos na EAD são considerados o principal meio para que ocorra a mediação pedagógica
e devem ser de qualidade, pois as suas características são fundamentais para o bom aproveitamento
dessa modalidade de curso; devem ser elaborados e/ou validados por equipe multidisciplinar; devem ser
acessíveis tanto metodológica quanto instrumentalmente; e sua linguagem deve ser inclusiva e acessível
(INEP/MEC, 2017).
Considerando que a modalidade EAD apresenta características favoráveis ao processo de ensino e
aprendizagem entre as quais destacam-se: maior flexibilidade de tempo, maior interatividade, quebra de
barreiras geográficas, múltiplas linguagens, emissão e recebimento instantâneo de materiais, amplitude
de fontes de pesquisa, entre outras (SANTOS, LEMOS & BEZERRA, 2012).
Nesse sentido, ressalta-se a relevância da modalidade EAD para além da premissa de democratizar o
acesso à educação. Essa modalidade implica uma ressignificação da concepção do ensinar e do aprender
aliada à demanda emergente de novos saberes e um novo perfil de estudante, o que traz como elementos
fundantes para planejamento e a execução dos cursos a distância a formalização e a regulamentação
de ações administrativas e pedagógicas, tais como, a escolha do ambiente virtual de aprendizagem, a
formação dos professores e mediadores (tutores), o processo de produção do material didático, a estrutura
de apoio presencial, entre outros.
Nessa direção, a instância responsável pela política de Educação a Distância no IFMA, o Centro de Referência
Tecnológica (CERTEC), atua como centro de apoio à operacionalização dos projetos e/ou programas, em
colaboração com os campi. Essa colaboração consiste no planejamento e acompanhamento dos cursos
(FIC, técnicos de nível médio, graduação e pós-graduação) na modalidade EAD; no desenvolvimento de
componentes curriculares em cursos presenciais, conforme legislação vigente; na assessoria técnica ao
uso do AVA MOODLE e, na formação dos servidores docente e técnico-administrativos do IFMA.
Além da ação sistêmica de apoio aos campi no que concerne a oferta EAD, o CERTEC também mantém
a oferta própria, de cursos de pós-graduação lato sensu, cursos de formação inicial e continuada (FIC) e
cursos técnicos subsequentes. O principal eixo de atuação dos cursos consiste na formação para uso de
tecnologias no ensino e projetos que envolvam a educação a distância.
A Política de Educação a Distância do IFMA, configura-se numa proposta com a finalidade de expandir,
interiorizar e internacionalizar a oferta de seus programas e projetos de ensino, pesquisa e extensão, de
forma a atender a missão institucional na promoção de uma educação profissional, científica e tecnológica,
comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável (IFMA, 2016).
O plano de atuação do CERTEC pauta-se nos objetivos a seguir:
• Promover o ensino, a pesquisa e a extensão na modalidade EAD;
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• Realizar estudos e pesquisas relacionadas à EAD, contemplando as suas interfaces com a
Educação, a Sociedade, a Ciência e a Tecnologia;
• Propor (e implementar) programas, cursos e projetos na modalidade a distância no IFMA;
• Promover formações com a finalidade de qualificar discentes, docentes e pessoal técnicoadministrativo para o trabalho com a EAD no IFMA;
• Apoiar os campi na oferta de componentes curriculares dos cursos presenciais, na
modalidade EAD, conforme respaldado na legislação;
• Promover a utilização das TDIC no processo de ensino e de aprendizagem do IFMA;
• Realizar eventos acadêmico-científicos com a finalidade de oferecer formação e divulgar
ações, pesquisas e resultados do CERTEC;
• Fomentar ações para a institucionalização da EAD no IFMA.

Princípios orientadores do ensino na modalidade a distância no IFMA
Destarte, as ações voltadas para a EAD do IFMA são norteadas pelos princípios a seguir:
• Promoção da excelência acadêmica, utilizando tecnologias, equipamentos e ferramentas
adequadas para potencializar as ações de ensino, pesquisa e extensão;
• Ampliação e diversificação do acesso à formação inicial e continuada, tecnológica e científica
com vistas ao aumento das oportunidades de acesso aos setores produtivos e melhoria da
qualidade de vida da sociedade;
• Incentivo a aprendizagem colaborativa; 4
• Desenvolvimento da autonomia do educando;
• Soluções técnicas e tecnológicas que gerem benefícios ao modelo de gestão da EAD;
• Interação entre os sujeitos, mediados pelas TDIC;
• Atendimento educacional especializado aos discentes;
• Compartilhamento do conhecimento.

Articulação da política de EAD com a pesquisa
Na perspectiva de articulação com a pesquisa, são desenvolvidas ações no Grupo de Pesquisa em EaD,
cadastrados junto ao setor responsável no Instituto; nos seminários locais realizados nos polos de apoio
presencial; na efetiva participação dos discentes e professores em eventos científicos e tecnológicos
nacionais e internacionais.
Além disso, a EAD no IFMA se propõe a consolidar tais ações, por meio da promoção de estudos, seminários,
discussões, com vistas a elaboração de soluções inovadoras, visando a dinamização e diversificação das
ferramentas e metodologias aplicadas à educação na modalidade EAD.

4
Segundo Koschmann (1996), aprendizagem colaborativa é um novo paradigma, construído sobre as bases do construtivismo
(Piaget) e das teorias sócio-culturais (Vygotsky). Revendo estudos em aprendizagem colaborativa, Johnson e Johnson (1993)
verificaram que este método aumenta significativamente a autorrealização dos estudantes, promove maior motivação intrínseca
para aprender e encoraja o uso mais frequente dos processos cognitivos
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Articulação da política de EAD com a extensão
Com vistas a articulação com a extensão, a EAD no IFMA atua com a finalidade de fortalecer a relação
com a comunidade e com os diferentes setores da sociedade civil, no sentido de promover a formação
do potencial humano, fundamentado no princípio da extensionalidade, que se expressa na atuação dos
sujeitos em múltiplos contextos econômicos, políticos e socioculturais.

Elementos para viabilidade
na modalidade EAD

dos

processos

de

ensino,

pesquisa

e

extensão

• Polos de apoio presencial: corresponde à unidade educativa e operacional
descentralizada, instalada para efetivar apoio político-pedagógico, tecnológico e
administrativo às atividades educativas dos cursos e programas ofertados a distância,
sendo responsabilidade do IFMA, por meio do CERTEC, o ato de credenciamento de polos
de apoio presencial, constituindo-se, desse modo, em prolongamento orgânico e funcional
da Instituição no âmbito dos municípios-polos;
• Suporte tecnológico: compreende o gerenciamento de ações relacionadas à
infraestrutura tecnológica de apoio aos cursos a distância do IFMA, de modo a garantir
atendimento e suporte aos usuários. O CERTEC atua na implementação dos recursos
tecnológicos necessários à operacionalização dos cursos/programas, principalmente em
relação ao gerenciamento do ambiente virtual de aprendizagem, elaboração de soluções
e aplicativos;
• Produção de materiais audiovisuais: compreende o conjunto de procedimentos
para a elaboração de materiais multimidiáticos. Suas atividades serão divididas em:
redação; edição e diagramação; revisão final; design visual; desenvolvimento de mídias
acessórias como áudio e vídeo, entre outras. A efetivação da produção de material didático
dá-se a partir da atuação de uma equipe multiprofissional nas etapas de planejamento,
produção e validação e armazenamento dos materiais.
• Acompanhamento Pedagógico: esse segmento abrange as ações técnico-pedagógicas
de orientação dos processos e dos diferentes sujeitos envolvidos nos processos de ensino
e aprendizagem na modalidade a distância.
Ademais, a EAD se propõe a atuar de modo indissociável das práticas de ensino, pesquisa e extensão, no
que tange aos projetos que são desenvolvidos no âmbito da EAD do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão.

5.2.4 Política de Atendimento ao Discente
O Instituto Federal do Maranhão implementa políticas para o atendimento aos discentes, de forma a
democratizar as condições de permanência, minimizar os efeitos das desigualdades sociais, reduzir as
taxas de evasão e promover a inclusão social. A partir do Decreto n° 7.234 de 19 de julho de 2010, o
Programa Nacional de Assistência Estudantil garante o repasse de recursos orçamentários para subsidiar
estas ações.
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Para desenvolvimento das políticas de apoio aos estudantes, o IFMA possui dentro da Pró-Reitoria de
Ensino, a Diretoria de Assuntos Estudantis, órgão sistêmico responsável pela coordenação dos programas
e projetos de forma articulada com o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Nos campi do IFMA a execução das
ações é conduzida pelas Coordenadorias de Assuntos Estudantis ou correlatos.
As políticas de atendimento são destinadas aos estudantes regularmente matriculados em todos os níveis
e modalidades de ensino presenciais e a distância, a saber: Educação Profissional Técnica de Nível Médio,
incluindo-se PROEJA e Educação Superior.
Para regulamentação dos programas o IFMA dispõe de uma Política de Assistência Estudantil (PAE)
aprovada pela Resolução CONSUP nº 114/2017, que apresenta um conjunto de princípios e diretrizes que
norteiam a implantação de programas para garantir o acesso, a permanência e o êxito dos estudantes, na
perspectiva de inclusão social, formação ampliada, produção do conhecimento e melhoria do desempenho
acadêmico. Para definição dos valores dos auxílios e bolsas da PAE e das regras para participação, as
unidades do IFMA seguem a Resolução CONSUP nº 113/2017, Resolução nº 009/2016, Resolução nº
077/2013.
Os campi do IFMA possuem uma equipe multiprofissional que desenvolvem ações junto ao corpo
discente. Atendimentos na área da medicina, odontologia, enfermagem, nutrição, pedagogia, psicologia e
serviço social são oferecidos aos discentes. Estas equipes promovem intervenções educativas em diversas
temáticas como o uso e abuso de substâncias psicoativas, vulnerabilidade a doenças sexualmente
transmissíveis e gravidez precoce, prevenção às violências, bullying, gênero e diversidade.
Nesse sentido as equipes multiprofissionais nos campi oferecem atendimento nas áreas específicas
de atuação, promovendo uma educação integral a partir do atendimento às diferentes demandas
apresentadas pelos discentes e suas famílias.

5.2.4.1 Formas de Acesso
Considerando os diversos programas destinados ao atendimento ao discente e suas especificidades,
apresentam-se duas formas de acesso: universal e específico.
O acesso universal é aquele destinado a toda comunidade discente, aos programas que objetivam
favorecer o desenvolvimento integral do estudante. Este acesso acontece por livre demanda aos serviços
oferecidos em cada Campus.
O acesso específico está voltado aos programas que visam atender as demandas dos estudantes em suas
necessidades específicas, advindas das condições socioeconômicas que ameaçam sua permanência na
instituição. Este acesso acontece por meio da seleção via edital onde é realizada análise socioeconômica
pelo assistente social e são priorizados os estudantes em situação de maior vulnerabilidade.

5.2.4.2 Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro
5.2.4.2.1 Programas Universais de Apoio Pedagógico
O IFMA dispõe de programas e projetos que buscam fortalecer o desenvolvimento do estudante no
processo de ensino-aprendizagem. São eles:
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• Atividades de Apoio Pedagógico: Tem como objetivo a orientação educacional, no sentido
de contribuir na preparação do estudante para enfrentar os desafios cotidianos da vida
acadêmica com responsabilidade e atuar como protagonista do seu processo educativo.
Entre suas ações estão: identificar os estudantes com alto índice de desestímulo em
relação ao processo ensino-aprendizagem e com ausência reiterada às aulas; identificar
as dificuldades que interferem no processo de ensino-aprendizagem; promover atividades
de apoio e de orientação pedagógica que estimulem à permanência dos estudantes na
Instituição, bem como, prestar assessoria pedagógica aos docentes;
• 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 e os direitos humanos e priorizem
a multidisciplinaridade por meio de intervenções educativas, a fim de prevenir todo e
qualquer tipo de violência, uso de substâncias psicoativas; promoção da saúde mental e
prevenção da automutilação e suicídio. São promovidas também atividades individuais
ou grupais direcionadas à orientação profissional para estudantes e acompanhamento
e orientação de estudantes e docentes que apresentem dificuldades no processo de
ensino-aprendizagem;
• Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas: tem por
finalidade possibilitar aos estudantes com deficiência física, surdez, cegueira, surdocegueira,
deficiência múltipla, deficiência intelectual, transtorno específico, superdotados/altas
habilidades e com transtornos globais do desenvolvimento as condições específicas
que permitam o acompanhamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão
na Instituição;
• 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;
• 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.

5.2.4.2.2 Programas de Apoio Financeiro ou de Oferta de Serviços
Diretos
O orçamento disposto à Assistência Estudantil do IFMA é prioritariamente destinado aos programas de
bolsas e auxílios aos estudantes, cuja condição socioeconômica torna-se uma ameaça à sua permanência
e êxito no curso. São eles:
• Auxílio Transporte: Objetiva assegurar aos estudantes subsídio para custeio do
deslocamento de sua moradia para sede do Campus e vice-versa, permitindo sua frequência
regular às atividades acadêmicas;
• Auxílio Moradia: Visa garantir ao estudante que não reside no município sede do Campus,
a oferta de vagas em alojamento ou subsídio para pagamento do aluguel;
• Auxílio Alimentação: Oportuniza aos estudantes o atendimento às necessidades básicas de
alimentação, durante sua permanência na Instituição. O Auxílio Alimentação é concedido
nas modalidades de bolsa ou refeição;
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• Bolsa de Estudos: Tem por finalidade assegurar a permanência dos estudantes em
condições de maior vulnerabilidade social, por meio da concessão de uma bolsa mensal
em valor pecuniário, para custear despesas decorrentes de seu processo socioeducacional;
• Auxílio Sociopedagógico: Concessão do Auxílio Fardamento e do Auxílio Material DidáticoEscolar. O Auxílio Fardamento visa à concessão de fardamento escolar, de educação física
e/ou vestuário específico para uso em laboratórios. O Auxílio Material Didático-Escolar visa
à concessão de material didático-escolar, exceto livro, fixados em listagem emitida pelas
Coordenações de Curso e, os específicos para estudantes com deficiências, em articulação
com os NAPNEs;
• Apoio à Participação Estudantil em Eventos: Regulamentado pela Resolução nº 77, de
12 de setembro de 2013, visa à concessão de auxílio financeiro, a fim de possibilitar a
participação dos estudantes em eventos técnicos e científicos, tais como cursos, congressos,
seminários, simpósios, workshops, exposições e afins e visitas técnicas. Além deste auxílio,
também é viabilizada ajuda de custo para participação em competições ou eventos
desportivos;
• Apoio à Participação Estudantil em Mobilidade Internacional: visa à concessão de ajuda
de custo, a fim de possibilitar a participação dos estudantes candidatos e/ou aprovados
para os programas de bolsas de estudo no exterior, oferecidos pelas agências de fomento
nacional e internacional, para pagamento de despesas referentes a procedimentos para
tirar visto, taxas consulares, passagens, hospedagem, exames clínicos e/ou laboratoriais,
alimentação, translado, 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;
• Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE: tem por objetivo contribuir para o
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e
a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação
alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades
nutricionais durante o período letivo. Como escola de educação básica, o IFMA passou a
receber os recursos do PNAE, cujas principais diretrizes são: direito à alimentação escolar
saudável, adequada e a Universalização. O PNAE no IFMA segue as regulamentações que
regem o programa em âmbito nacional:
- Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009;
- Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013;
- Decreto nº 8.473, de 22 de junho de 2015;
- Resolução CFN nº 465/2010;
- Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006;
- Portaria Interministerial nº 01, de 08 de maio de 2006;
- Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Com o objetivo de estruturar as ações necessárias para implementar no IFMA o Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE, foi instituído um Grupo de Trabalho (GT), por meio da Portaria nº 1.884, de 13
de abril de 2018, que deverá elaborar as diretrizes internas para execução do programa.
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5.2.4.3 Estímulos à Permanência
Fazem parte das ações de estímulo à permanência dos discentes no IFMA, atividades de incentivo à cultura,
desporto e lazer que se destinam a contribuir para a formação integral do estudante. Entre as quais: os
Jogos dos Estudantes, Gincanas Culturais, Festival de Cultura e Arte, etc.
Outras atividades estruturadas visam à prevenção da evasão nos cursos do IFMA. O diagnóstico dos
principais fatores que levam a evasão, bem como a proposição de ações para o seu combate, fazem parte
do Plano Institucional de Prevenção e Combate da Evasão e Retenção Escolar, cuja implantação tornou-se
iminente diante do Acórdão nº 506, de 2013, do Tribunal de Contas da União (TCU).
A Política de Assistência ao Educando também dispõe de programas de Monitoria e de Aprimoramento
Discente cujo foco é 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. Nestes programas o
discente pode participar via Edital de seleção como bolsista ou voluntário.
Estão previstos ainda os Programas de Bolsas de Extensão e de Iniciação Científica em que os discentes
podem participar via Edital de seleção como bolsista ou voluntário, onde desenvolvem projetos junto com
seus professores orientadores, sendo estimulados a desenvolverem suas habilidades de pesquisa levando
o conhecimento as suas comunidades e tornando mais sólido o sentimento de pertencimento e defesa da
missão e dos valores institucionais.
Outra ação institucional trata da execução do Plano Institucional de Promoção da Saúde Mental e Prevenção
do Suicídio. No âmbito educacional, pesquisas vêm apontando o alto índice de adoecimento em alunos
de graduação e pós-graduação. Muitos alunos chegam, inclusive, a abandonar os estudos em virtude de
problemas relacionados a sua saúde mental e que muitas vezes leva, também, a adoecimento físico grave.
Dentre as principais ações desenvolvidas no IFMA por meio do referido plano, destacam-se: promoção
de diálogos com temas relacionados à saúde mental com discentes, pais, responsáveis e servidores que
atuam diretamente com os discentes; capacitação dos servidores e colaboradores sobre saúde mental
e prevenção do suicídio; fortalecimento dos vínculos nos relacionamentos entre os discentes e entre os
discentes e servidores e os discentes e suas famílias; esforços para construção de um ambiente escolar
propício para a promoção da saúde mental dos discentes.

5.2.4.4 Organização Estudantil
As ações de incentivo à organização estudantil partem da mobilização político-acadêmica e têm como
objetivo fortalecer a formação político-cidadã. São desenvolvidas nos Campus, atividades de incentivo a
formação e apoio aos Grêmios Estudantis, Centros Acadêmicos e Diretórios Acadêmicos de Estudantes,
com vistas à representação nas políticas estudantis do IFMA, bem como na gestão participativa da
instituição.
Anualmente, o IFMA promove por meio da Diretoria de Assuntos Estudantis encontros, seminários e
fóruns de estudantes da Educação Básica e Ensino Superior para discussão de temáticas pertencentes ao
cotidiano acadêmico, bem como incentivo à organização estudantil.
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5.2.5 Política de Direitos Humanos e Inclusão
Social
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), de 1948,
estabeleceu a partir de então uma dinâmica de mudanças profundas no comportamento social em todos
os países possibilitando em nível internacional mecanismos jurídicos e políticos para a garantia dos direitos
humanos nos países que assinaram a referida declaração.
Contraditoriamente, a realidade atual indica profundas preocupações em razão das inúmeras violações
quanto aos de direitos humanos em todas as dimensões, tais como: os direitos civis, políticos, econômicos,
sociais, culturais e ambientais. Tem-se observado o crescimento da intolerância racial, religiosa, cultural,
geracional, territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política,
deficiência, dentre outras, caracterizando, portanto, um indiscutível descompasso entre os avanços no
plano jurídico-institucional e a realidade concreta da efetivação dos direitos proclamados pela Declaração
Universal. “Em tempos difíceis e conturbados por inúmeros conflitos, nada mais urgente e necessário que
educar em direitos humanos, tarefa indispensável para a defesa, o respeito, a promoção e a valorização
desses direitos” (UNESCO, 2007).
A Constituição Federal Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei Federal n°
9.394/1996) afirmam o exercício da cidadania como uma das finalidades da educação, ao estabelecer
uma prática educativa “inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, com
a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”.
Educar para a promoção e defesa dos Direitos Humanos é uma das atribuições da Educação Profissional
advindas com a criação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Lei nº 11.892, de 29 de
dezembro de 2008), e assegurado no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI/2014-2018 do IFMA.
A concepção de Direitos Humanos no IFMA tem como pilar fundamental a dignidade da pessoa
humana, o que significa dizer que em todas as suas atividades deve ter como foco, em primeiro lugar, o
desenvolvimento do potencial humano em sua plenitude. Para tanto, coaduna com o fato de que todos
os integrantes da humanidade são iguais no que tange ao exercício dos direitos que integram a sua
cidadania, independentemente de quaisquer fatores, tais como etnia, gênero, religião, orientação sexual,
classe social dentre outros, conforme prevê a Constituição Federal do Brasil.
O respeito à diversidade humana e a desconstrução dos preconceitos e discriminações que levam à violação
dos direitos, constituem-se em princípios norteadores do processo educativo que visa a preparação da
pessoa para uma convivência democrática, equânime, justa e promotora da cultura de paz.
O IFMA concebe a Educação em Direitos Humanos enquanto um processo de ensino e aprendizagem que
objetiva o desenvolvimento integral da pessoa, incluindo tanto a aprendizagem de ordem cognitiva quanto
a social e emocional. Nesse intento, deve oportunizar aos envolvidos, conhecer os direitos humanos e
os mecanismos existentes para a sua proteção. Também deve propiciar o desenvolvimento de valores,
atitudes e comportamentos voltados para promover, defender, e reparar as violações destes direitos.
A Educação em Direitos Humanos chama cada pessoa à responsabilidade que lhe é inerente e da qual é
impossível se desvencilhar. Assim cada ser humano é responsável por si mesmo e pelo outro, exercendo
direitos e deveres (DNEDH – Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos, 2013, p.37).
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O IFMA segue os princípios norteadores da Educação em Direitos Humanos, constantes do Plano Nacional
de Educação em Direitos Humanos (2013), dentre os quais:
• 1 - a escola como espaço privilegiado para a construção e consolidação da cultura de direitos
humanos, deve assegurar que os objetivos e as práticas a serem adotados sejam coerentes com os
valores e princípios da educação em direitos humanos;
• 2 – a educação em direitos humanos, por seu caráter coletivo, democrático e participativo, deve
ocorrer em espaços marcados pelo entendimento mútuo, respeito e responsabilidade;
• 3 - a educação em direitos humanos deve estruturar-se na diversidade cultural e ambiental,
garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, permanência e conclusão, a equidade (étnico-racial,
religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de opção
política, de nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da educação;
• 4 - a educação em direitos humanos deve ser um dos eixos fundamentais da educação básica
e permear o currículo, a formação inicial e continuada dos profissionais da educação, o projeto
político pedagógico da escola, os materiais didático-pedagógicos, o modelo de gestão e a avaliação.
• 5 – a prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos humanos, assegurando o seu
caráter transversal e a relação dialógica entre os diversos atores sociais.

No intuito de ser uma instituição verdadeiramente inclusiva e cidadã, o IFMA deve apresentar-se
à sociedade, com projetos educacionais que contribuam para o desenvolvimento socioeconômico
sustentável, conforme previsto na sua missão institucional. (PDI, 2014).
A política de Direitos Humanos e Inclusão Social do IFMA deve estar articulada ao ensino, à pesquisa
e à extensão. Essas instâncias do processo ensino e aprendizagem precisam oferecer espaços para o
desenvolvimento da cultura de direitos humanos, adotando os princípios aqui referidos em suas atividades.
Uma vez que a Educação em Direitos Humanos visa a transformação de realidades excludentes, tanto
a Pesquisa quanto a Extensão possuem papéis fundamentais nesse processo de mudança. “O plano
Nacional de Extensão Universitária enfatizou o compromisso das instituições de ensino superior com a
promoção dos direitos humanos” (PNEDH, 2013).
Do ponto de vista do ensino, há de se estimular a formação de grupos de estudos voltados para oportunizar
a compreensão do que tem sido discutido e produzido de conhecimentos que tem fundamentado as
legislações, as políticas públicas e programas de ações afirmativas, especialmente, as relacionadas a
educação. Para tanto, é necessário fortalecer os núcleos no IFMA relacionados aos Direitos Humanos tais
como NEABI e NAPNE, na perspectiva de os mesmos atenderem seus objetivos.
Em relação às atividades de pesquisa na temática Direitos Humanos, a política do IFMA deve ser pautada
na reserva de cotas em editais ou editais específicos da PRPGI, para projetos que contemplem as
temáticas da cultura étnico-racial, de gênero, orientação sexual, geracional, meio ambiente e outras no
âmbito da educação para os direitos humanos. Valem iguais iniciativas em editais, programas e projetos
de extensão, haja vista privilegiada distribuição dos campi na geografia territorial do Estado, em cujos
entornos, encontra-se uma flora, fauna, populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas entre outras, cujas
realidades disponibilizam um privilegiado acervo com potencial fantástico para ações extensionistas.
Portanto, em articulação entre ensino, pesquisa e extensão, deve-se desenvolver uma política de incentivo
que vise contribuir para uma formação profissional, onde os direitos humanos estejam inseridos nos
planos de cursos e currículos que garanta a elaboração de conhecimentos resultantes de uma práxis
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pedagógica articulada com as diretrizes nacionais em Direitos Humanos. Fazendo frente, portanto, ao que
prevê as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos têm enquanto um de seus princípios a
transversalidade, vivência e globalidade. Trata-se do caráter interdisciplinar dos Direitos Humanos e da
exigência da participação de toda a comunidade escolar (DNEDH, 2013, p.45).
A Educação em Direitos Humanos exige a realização de gestão democrática da escola, cuja dinâmica deve
ser permeada pelo diálogo entre todos os segmentos que a integram. A modalidade de gestão democrática
possui respaldo legal no Artigo 206 da Constituição Federal, sendo regida pelos princípios: “da liberdade
de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; do pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas; e da gestão democrática do ensino público”.
Por fim, é necessário investir na formação continuada de servidores nas questões que envolvem direitos
humanos na perspectiva de subsidiá-los nas suas atividades profissionais.

5.2.6 Política de Difusão Artístico-Cultural,
Desporto e Lazer
A proposta de uma educação inclusiva em nosso país vem ocorrendo deste o século XIX, quando nas
classes burguesas e aristocratas exigiam saberes de diferentes áreas de conhecimento para uma formação
integral aos indivíduos daquela época. Em nosso país, com o desenvolvimento econômico as escolas
técnicas e atuais institutos têm sido o carro chefe para uma formação humana técnica, tecnológica e
cidadã, possuindo “[...] um sentido ao mesmo tempo sociopolítico e cultural[...]“ (CHARLOT, 2013, p.72).
A educação enquanto política sociocultural surge como uma forma de construção do conhecimento de
modo lúdico e prazeroso, porém sem a perda da cientificidade, atendendo na medida do possível ao
mundo do trabalho e suas exigências, que estão cada vez mais atrelados à dinamicidade e desenvolvimento
de novas culturas e tecnologias. Por conseguinte, o processo educativo contemporâneo pode buscar
estratégias interdisciplinares e contextualizadas que adentrem ao cotidiano do discente, que enquanto ser
cultural que é, se expressa naturalmente através de gestos e ações que marcam sua presença no mundo.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN (BRASIL, 1996) enfatiza em seu artigo 1º que a
educação deve abranger processos formativos com vistas ao desenvolvimento completo do educando,
evidenciando as diversas formas de saber, como através do convívio familiar, com o outro, no trabalho,
em movimentos sociais e/ou quaisquer organizações da sociedade civil, bem como na construção do
conhecimento por meio das manifestações culturais e práticas desportivas, sendo a educação “[...] um
processo cultural e um fenômeno social [...]” (CHARLOT, 2013, p. 79).
Deste modo, o ser humano está ligado ao mundo e às pessoas através dos símbolos, das imagens, e
expressões realizadas através dos processos artísticos, dos sentimentos e das construções de saberes
desenvolvidos nas atividades esportivas.
Assim, o ser humano é chamado de ser histórico a partir do momento em que atua na sua realidade,
e essa interação pode se dá por meio do ato criador no mundo e da relação entre os sujeitos de forma
humanizadora, pois é a capacidade do ser humano de imaginar, criar, de construir conhecimento perante
situações de adversidades, conflitos, estratégias, vitórias, derrotas, amizades e demais situações, é que
possibilita a transformação do sujeito e do meio social que está inserido, oportunizando a construção de
experiências sociais significativas para sua formação humana, pois “[...] Educar é substantivamente formar
[...]”. (FREIRE, 1996, p.33).
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Desta forma, através da Política de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer do IFMA se reconhece a
importância da arte, da cultura54, do desporto, e do lazer no processo educativo, nas dimensões: simbólicas,
cidadã, sociocultural, econômica, para a formação humana. Compreende também a necessidade do
desenvolvimento de ações que articulem locais abertos e plurais às manifestações culturais e desportivas
que envolvam a comunidade estudantil.
Para tal, a Política de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer do IFMA, tem como princípios: a
valorização da arte, da cultura e do desporto nos seus múltiplos aspectos; na diversidade de expressões
e no pluralismo de opiniões, diversidade cultural; respeito aos direitos humanos; o incentivo à produção
artística e a prática desportiva educacional nos mais diversos campi; o respeito aos direitos culturais
para o desenvolvimento humano e para a promoção da paz; direitos de todos à arte, cultura, desporto
e lazer; responsabilidade socioambiental e valorização da arte, cultura e do desporto como vetor do
desenvolvimento sustentável; o estimulo do desenvolvimento de forma gradativa e constante espaços
de discussões sobre o conhecimento das linguagens artísticas nos campi, contribuindo assim com o
desenvolvimento educacional do educando, bem como da comunidade em geral.
Assim, as ações de difusão artístico-cultural, de desporto e lazer no IFMA são importantes para o
processo educativo por construir espaços de aprendizagem pautados na transversalidade de relações
e significações na área cultural e desportiva, tendo o caráter de inclusão social e respeito a diversidade
humana, promovendo e dialogando com as múltiplas manifestações empreendidas pela comunidade
escolar e a sociedade, de forma articulada com o ensino, a pesquisa e a extensão, compreendendo que
a arte, a cultura, a estética, o desporto e o lazer estão incorporados em todas as dimensões educativas.
Estas ocorrem no âmbito das relações sociais que objetivam a formação humana nos aspectos social,
político e produtivo. Isto implica em reconhecer que cada sociedade, cada modo de produção e regimes de
acumulação, dispõe de formas estéticas próprias que correspondem às demandas dos diferentes grupos
e das funções que lhes cabem desempenhar na divisão social, técnica do trabalho e das relações sociais.
Percebe-se então, que as concepções e ações de difusão artístico-cultural, desportivas e de lazer no IFMA,
pretendem superar uma visão prática espontaneísta do lúdico e da competição esportiva meramente
direcionada para o ato de vencer, sendo concebida como um processo educativo na formação humana
cidadã, impactando sobre a realidade dos discentes e nos seus diálogos com o mundo.
Tal perspectiva se coaduna com a institucionalização da Rede Federal (através da Lei nº 11.892/2008)
que objetiva também fortalecer o processo educativo com o estímulo do pensamento crítico-reflexivo no
intuito de desenvolver práticas de difusão artístico-culturais, desportivas e de lazer entre os discentes,
estabelecendo diálogos com a sociedade para uma educação cidadã, seja através do ato criativo da construção
de novos ensinamentos ou no desenvolvimento de novas ideias e práticas educativas que objetivem
o desenvolvimento da pesquisa científica e propiciem a aproximação com a comunidade em geral.
É mister saber que a pesquisa em arte, cultura, desporto e lazer desenvolvidos no interior da escola
possuem um caráter pedagógico, dentro da estrutura institucional, tendo papel relevante sobre a formação
humana dos discentes, podendo desenvolver ações, através do papel extensionista com a comunidade,
cumprindo uma de suas funções sociais.
Outra forma de articulação da Política de Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer com a pesquisa e a
extensão dar-se-á por meio do Plano de Cultura Institucional do IFMA que inclui projetos e programas na
área de arte, cultura, desporto e lazer, contemplando o processo educativo para além dos muros da escola,
possibilitando a formação integral do educando e contribuindo para o desenvolvimento da cidadania.
O termo cultura utilizado no texto, tem como base o conceito antropológico adotado pelo Ministério da Cultura, que considera
três dimensões independentes da cultura: (...) a dimensão simbólica, relacionada ao imaginário, às expressões artísticas e práticas
culturais; a cultura como cidadania, direito assegurado na Carta Magna, nas Declarações universais, condição indispensável do
desenvolvimento humano, finalmente a cultura como economia, geradora de crescimento, emprego e renda.
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Este Plano de Cultura estabelece relações de diálogos entre os sujeitos e comunidade escolar, oportunizando reconhecer e valorizar as culturas e práticas esportivas, estabelecendo frentes de empoderamento que possam combater as desigualdades sociais, destacando que a prática educativa pode ser um
campo de diversas formas de saberes, composto por fluxos culturais.
Como resultado dessa política, almeja-se o intercâmbio entre diversos discentes dos campi e demais
instituições educacionais, bem como a busca do diálogo com a comunidade local e regional contribuindo,
dessa forma, para o aperfeiçoamento da política educacional do IFMA.

5.3 POLÍTICA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
5.3.1. Concepção de Pesquisa e Inovação Proposta
pelo IFMA
A pesquisa no IFMA deve oportunizar o avanço do conhecimento científico e tecnológico, bem como sua
aplicação. Valoriza-se a importância e o impacto da pesquisa básica, mas tem-se como principal objetivo
da pesquisa trazer respostas práticas aos problemas da sociedade, promovendo a produção científica
e o desenvolvimento nas atividades de pesquisas de conteúdos de diversas áreas do conhecimento,
contemplando temas relativos à História e Cultura Africana, Afro-brasileira e História e Cultura Indígena
e pessoas com público-alvo da educação especial dentre outras temáticas relacionadas às populações
historicamente excluídas, gerando novos conhecimentos aplicados em curto e médio prazo.
É necessário salientar que, em função das características próprias de um Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia, pesquisa básica e pesquisa aplicada devem ser conceitos permanentes na educação.
Entende-se que há uma lógica de complementaridade entre a pesquisa básica e a aplicada. Tanto a “pesquisa
básica”, como prática acumuladora de conhecimentos para formulação de hipóteses e/ou questões iniciais,
como a “pesquisa aplicada”, que utiliza os conhecimentos decorrentes da pesquisa básica, tendo um
resultado prático visível, geralmente associado ao desenvolvimento de setores econômicos, contribuem
para facilitar a resolução de problemas práticos do cotidiano, com a distinção de que a pesquisa aplicada
o faz diretamente.
Parte-se do pressuposto de que realizar pesquisas é uma condição essencial para a consecução do fazer de
um Instituto de Educação Profissional e Tecnológica, como forma de garantir a articulação entre educação,
ciência, tecnologia e desenvolvimento social. Dessa forma, visa-se a uma política de pesquisa institucional
que oportuniza a produção, a socialização e a difusão de conhecimentos que podem atuar como agentes
de transformação da realidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Ao instituir-se como princípio educativo, a pesquisa responde a novas demandas e assume maior
relevância no meio educacional. Nesse contexto, é preciso articular problemáticas dos projetos de ensino
aos de pesquisa e de extensão, contando-se com a orientação de pesquisadores docentes e técnicoadministrativos em educação. São assumidas, desse modo, atitudes investigativas nas trajetórias formativas
do IFMA, essencialmente no que se refere à aplicabilidade na educação, na ciência e na tecnologia.
Considerando a função social do Instituto e, consequentemente, a concepção de pesquisa proposta no
PPI, é necessário que o desenvolvimento de projetos que representem função vital na operacionalização e
no desenvolvimento dos programas de pesquisa assuma ações de parcerias com empresas, organizações
não estatais que atendam como agências de fomento e aproximem o fazer científico do IFMA às demandas
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desses setores. Essas parcerias no âmbito da pesquisa devem se pautar em valores éticos, assegurando
um retorno à sociedade, seja na forma de difusão e socialização dos novos saberes, seja na aplicabilidade
destes às realidades sociais. Assim, há de se refletir sobre as políticas e as ações institucionais de pesquisa,
inovação e tecnologia, mais precisamente no que se refere à concepção e aos princípios norteadores que
respaldam e definem os rumos da pesquisa no Instituto.

5.3.2. Princípios Norteadores da Pesquisa e
Inovação
Os princípios que orientam a pesquisa realizada no âmbito institucional do IFMA são compreendidos
a partir de valores éticos. Parte-se do entendimento que a ética, como princípio deontológico de todo
e qualquer trabalho ou atividade humana, sustenta a responsabilidade social inerente à produção e
socialização do conhecimento. Nesse contexto, ressalta-se a pesquisa como inerente à prática pedagógica
e sustentada nos seguintes princípios:
• O ético, assentando-se pelo respeito à dignidade da pessoa humana;
• O da indissociabilidade, que propõe maior articulação entre ensino, pesquisa e extensão;
• O educativo, que se refere à atitude de problematização da realidade e de intervenção na
sociedade, erigindo a pesquisa como princípio de formação;
• O científico, que se sustenta pela produção e difusão do conhecimento, via rigor, método
e pesquisa científica.

5.3.3. Políticas de Pesquisa e Inovação
As Políticas de Pesquisa e Inovação estão sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pósgraduação e Inovação - PRPGI, a quem cabe apresentar, formular, regulamentar, orientar e avaliar essas
políticas, buscando o aprimoramento dos programas, projetos e ações estratégicas em todos os campi
vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
As Políticas de Pesquisa e Inovação têm por finalidades gerais a consolidação de uma cultura de pesquisa
e inovação no âmbito desta instituição e o incremento quantitativo e qualitativo da produção científica
institucional, por meio de estímulos de caráter técnico, estrutural e financeiros.
O IFMA reconhece que a qualidade da produção científica é proveniente da integração entre Ensino,
Pesquisa e Extensão, orientada pelas demandas da sociedade na qual se está inserido. Há de se convir
que a inovação, relacionada à noção de rupturas, é um processo estratégico do qual fazem parte as
ações de busca, descoberta, experimentação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, processos
ou técnicas organizacionais capazes de agregar valor às organizações. Assim, o IFMA deverá oferecer
condições de infraestrutura para estes desafios, bem como criar uma rede de laboratórios multiusuários
para aperfeiçoar a qualidade da pesquisa, inovação e tecnologia desenvolvidas nesta instituição, com foco
na prestação de serviços à sociedade e na garantia de condições de sanidade e bem-estar para os animais
utilizados no ensino ou em experimentos científicos.
Atualmente, para gerir os programas de pesquisa e inovação a estrutura organizacional da PRPGI
compreende um quadro funcional distribuído entre a Diretoria de Pesquisa, que também responde pela
Coordenadoria de Iniciação Científica (CIC), e a Agência IFMA de Inovação.
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Visando ao aumento da produção científica da instituição, serão implementados programas direcionados à
produção científica de professores, resultados de projetos de pesquisa, inovação ou tecnologia, programas
de apoio à Publicação de Teses e Dissertações defendidas por servidores ou discentes dos programas de
Pós-Graduação do IFMA, por meio de editais.
Já os programas de pesquisa e de inovação em suas várias modalidades (PIBIC, PIBIC-EM, PIBITI e PIBITI-EM),
financiados pelo CNPq, pela FAPEMA e pelo IFMA, são gerenciados em âmbito institucional pela Diretoria
de Pesquisa e pela Agência IFMA de Inovação da PRPGI, por meio de editais públicos e operacionalizados
pelo Comitê Científico Institucional de Pesquisa e Inovação, pelos Núcleos de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação ou setores equivalentes dos campi.
O Programa Institucional de Pesquisa e de Inovação – em modalidades como PIBIC, PIBITI, BDI e fomento/
apoio financeiro à pesquisa – tem em vista estimular pesquisadores produtivos a envolverem discentes
do ensino médio/técnico, de graduação e de pós-graduação em atividades científicas, tecnológicas,
profissionais e artístico-culturais, proporcionando a eles a aprendizagem de técnicas e métodos de
pesquisa, além de contribuir para a formação de novos pesquisadores.
A política de bolsas, vista como um processo educativo, torna-se relevante para o estímulo à cultura de
pesquisa e para a melhoria na qualidade do ensino e da extensão oferecidos pelo IFMA. As bolsas de
pesquisa e inovação são distribuídas conforme regras estabelecidas em editais publicados anualmente,
assegurando-se aos discentes/bolsistas orientação dos pesquisadores de maior competência científica e
que estejam exercendo plena atividade de pesquisa, evidenciada por sua produção intelectual.
O acompanhamento e a avaliação do programa se dão por meio da elaboração de relatórios (parciais
e finais) e da divulgação dos procedimentos realizados e resultados obtidos no Seminário de Iniciação
Científica, evento realizado anualmente, sendo que aqueles com características de produtos tecnológicos
são estimulados à participação em eventos específicos voltados à Inovação.
Entendem-se a pesquisa e a inovação como mecanismos do desenvolvimento científico e tecnológico
e de transferência do conhecimento com forte contribuição para o desenvolvimento social, cultural e
econômico da sociedade.
Nesse sentido, para o aperfeiçoamento das Políticas de Pesquisa e Inovação, são propostas
as seguintes ações:
• Reforçar o papel da pesquisa, da inovação e da tecnologia como um dos fatores que
contribuem para o diferencial de qualidade do ensino no IFMA;
• Promover a pesquisa aplicada, a inovação e a tecnologia consoante com as áreas e linhas
de pesquisa dos seus Programas de Pós-Graduação e Grupos de Pesquisa;
• Ampliar o número de discentes dos cursos técnicos de nível médio, da graduação, e da pósgraduação atuantes em projetos de pesquisa via aumento de bolsas de Iniciação Científica
e de inovação, provenientes de agências de fomento ou do próprio IFMA;
• Consolidar grupos de pesquisa, laboratórios, centros de pesquisa com a participação de
docentes e discentes dos diferentes níveis de ensino ofertados pelo IFMA;
• Constituir oportunidades internas de fomento e viabilização de pesquisas em
projetos interdisciplinares;
• Contribuir com pesquisas de reconhecida envergadura, com foco na sustentabilidade e na
ação interdisciplinar;
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• Estabelecer o equilíbrio entre a pesquisa básica e a aplicada, objetivando reforçar a posição
do IFMA como importante polo e referência na pesquisa no Estado e Região;
• Buscar constantemente fontes alternativas de fomento à pesquisa, ampliando as fontes de
captação de recursos para apoio em áreas estratégicas para o IFMA;
• Alinhar as ações de captação de recursos às oportunidades das agências de fomento
públicas e da sociedade em geral, sejam empresas, entidades ou organizações do
Terceiro Setor, alinhando os investimentos em pesquisa do IFMA com as políticas,
diretrizes e oportunidades das agências de fomento do governo (CAPES, CNPq, FINEP etc.)
e da sociedade;
• Incentivar mecanismos de cooperação visando à complementação das potencialidades
entre empresas e comunidade científica, tais como projetos cooperativos de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), empresas incubadas e consórcios de empresas;
• Desenvolver ambientes que propiciem a convivência e potencializem as ações de Ensino
e pesquisas interdisciplinares, tais como Centros de Referências em áreas estratégicas
para o IFMA;
• Apoiar projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas para o
desenvolvimento do país, com ênfase na inovação e tecnologia;
• Fortalecer os ambientes de inovação do IFMA (Centro de Referência em Tecnologia), com
foco central na pesquisa aplicada e em parcerias com o setor produtivo;
• Estimular, via reconhecimento de mérito, o pesquisador avaliado em processo sistemático
com base na transparência, de modo a incentivar o aumento da produção acadêmica e de
construção e participação em redes de cooperação nacionais e internacionais;
• Consolidar a atuação da Agência IFMA de Inovação, para institucionalizar o setor de apoio
a patentes e registros do conhecimento gerado no âmbito dos projetos de pesquisa, de
inovação e de tecnologia do IFMA;
• Estimular a internacionalização da pesquisa via parcerias com instituições e centros de
pesquisa, visando à ampliação da inserção científica do IFMA internacionalmente;
• Incorporar a dimensão internacional nos programas e centros de referência;
• Constituir centros de referência com laços de cooperação internacional;
• Fomentar a divulgação dos resultados das pesquisas e intercâmbios de conhecimento por
meio de redes e sistemas de comunicação locais, regionais, nacionais e internacionais;
• Participar em redes e programas de pesquisa e desenvolvimento internacionais;
• Gerar condições para a mobilidade internacional dos pesquisadores, bem como a recepção
de pesquisadores estrangeiros em áreas estratégicas;
• Apoiar pesquisas sobre temas internacionais e globais;
• Oferecer infraestrutura mínima necessária à utilização de animais, de forma humanitária,
seja para a produção, manutenção ou em atividades de ensino ou pesquisa científica;
• Orientar para que sejam priorizadas, quando cabíveis, os métodos alternativos ao uso de
animais na execução de projetos desenvolvidos na instituição, valorizando os princípios da
Redução, Refinamento e Substituição;
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• Fortalecer os saberes locais das comunidades tradicionais de territórios étnicos, a saber:
populações indígenas, quilombolas e do campo;
• Formular e executar políticas institucionais de promoção da igualdade e incentivar práticas
de combate a todo e qualquer tipo de discriminação social por meio da valorização da
diversidade étnico-cultural e da igualdade de gênero;
• Promover institucionalmente mecanismos de formação e acompanhamento do
pesquisador.

5.4. POLÍTICA DE EXTENSÃO
Os Institutos Federais são norteados pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a
extensão. É através da extensão que se garante a socialização e integração de saberes com a comunidade
de forma articulada entre o conhecimento e a práxis, objetivando o desenvolvimento local e regional,
regido pelo diálogo entre Educação, Ciência e Tecnologia.
A Extensão no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é compreendida como
um conjunto de ações que promovem a articulação e o diálogo entre os setores públicos, a sociedade e os
setores produtivos, estreitando a relação entre a práxis educacional, inerente ao conhecimento produzido
no âmbito do Instituto Federal e a pluralidade de saberes, oriundos da comunidade em que está inserido,
cabendo à Pró-Reitoria de Extensão essa função6.56

5.4.1. Bases Legais
A Extensão está prevista na Lei nº 11.892, de 25 de setembro de 2008, que cria os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia, bem como no Documento de Concepção e Diretrizes dos Institutos
Federais e no Plano Nacional de Educação – PNE.
De acordo com a Lei de criação nº 11.892/2008, Seção II, Art. 6º: “Os Institutos Federais têm por finalidades
e características: 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 IF; desenvolver programas de
extensão e de divulgação científica e tecnológica; realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção
cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; promover
a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à
preservação do meio ambiente”.
O Plano Nacional de Educação tem como uma das estratégias para alcance de suas metas, assegurar, no
mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e
projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência
social. No IFMA, a estratégia 12.7 do PNE deve ser estendida aos cursos técnicos de nível médio.
Em consonância com o PNE, a Pró-Reitoria de Extensão do IFMA–PROEXT já vem orientando os dirigentes
de campi que planejam, em seus orçamentos anuais, percentuais de 2,5 a 10% exclusivamente para a
execução de ações de extensão, no intuito de cumprir as metas extensionistas do PNE.

6
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5.4.2. Concepção da Extensão Proposta pelo IFMA
No que tange à concepção da Extensão proposta pelo IFMA, entende-se como o conjunto de atividades
capazes de promover integração e interação dos setores educacionais - ensino, pesquisa, inovação e
tecnologia, com as comunidades e o mundo do trabalho. É por meio da Extensão que a Instituição possibilita
a inter-relação entre o saber fazer e a realidade socioeconômica, cultural e ambiental do Maranhão, uma
vez que se busca promover o desenvolvimento local com interação à vida acadêmica.

5.4.3. Princípios Norteadores da Extensão no IFMA
Por meio de ações extensionistas, o IFMA apresenta-se como instituição transformadora do processo
pedagógico, onde servidores e discentes atuam de forma relevante na socialização e na aplicação de
conhecimentos no processo ensino-aprendizagem por meio de programas e projetos desenvolvidos nos
campi. Isso fortalece os princípios norteadores das ações de Extensão do IFMA, quais sejam:
• Ensino, pesquisa e extensão como dimensões formativas e libertadoras indissociáveis e
sem hierarquização;
• Relação dinâmica e potencializadora com o ensino e a pesquisa;
• Aproximação com a comunidade e empresas locais, regionais, nacionais e internacionais;
• Desenvolvimento de 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;
• Processos educativos como fator de geração de trabalho e renda e de emancipação do
cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional, de forma
sustentável;
• Difusão, socialização e democratização do conhecimento produzido e existente na
Instituição;
• Discente como agente transformador da comunidade e região onde reside;
• Desenvolvimento da pesquisa aplicada e criação de patentes através do levantamento das
necessidades locais;
• Preparação do discente emocionalmente para o mundo do trabalho através da prática de
ações extensionistas;
• Prospecção de mercado para dar as respostas necessárias ao mundo do trabalho e à
sociedade com a prática do ensino, da pesquisa, da inovação e da tecnologia;
• Oportunidades, aos discentes e docentes, de um contato real com o mundo do trabalho e
comunidades para que a práxis educativa se adeque às necessidades locais;
• Acompanhamento de egressos realizando pesquisas que ajustem os processos formativos
com a empregabilidade e inclusão social dos discentes;
• Pesquisa aplicada, consultorias e prestação de serviços técnicos especializados como
forma de aproximar o setor produtivo da Instituição.
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5.4.4. Políticas de Extensão do IFMA
Para cumprir a missão do IFMA, a Extensão desenvolve políticas específicas para o atendimento dos
princípios estabelecidos. Constituem-se como políticas da extensão do IFMA as relacionadas ao Estágio
e aos Egressos; Empreendedorismo e Cooperativismo; Programas e Projetos de Extensão e Relações
Internacionais.
A Política de Estágio e de Egressos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão,
realizada em articulação com a Política de Ensino, estabelece um conjunto de princípios e diretrizes que
padronizam a realização de estágio para os discentes, brasileiros e estrangeiros, devidamente matriculados
nos cursos ofertados pelo IFMA, assim como a organização, o funcionamento, o acompanhamento e as
práticas voltadas aos discentes egressos dos diversos campi da Instituição.
Por sua vez as ações da Política de Empreendedorismo e Associativismo constituem um conjunto de
princípios e diretrizes que regulamentam e padronizam a criação e o funcionamento das Empresas
Juniores, das Incubadoras e das Cooperativas nos diversos campi da Instituição.
A Política de Relações Internacionais do IFMA é um conjunto de princípios e diretrizes que norteia as ações
de consolidação do processo de internacionalização na Instituição, em consonância com a Política de
Relações Internacionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e diretrizes estabelecidas
pela SETEC/MEC.
A Política de Programas e Projetos de Extensão vinculada aos Programas do Governo Federal estabelece um
conjunto de princípios e diretrizes por ele determinados, que possibilitam o cumprimento pela Instituição
do planejamento, da organização, da direção, da execução e do controle dos programas elaborados.
Configura-se como Dimensões da Extensão: Desenvolvimento Tecnológico e Inovação; Projetos Culturais
Artísticos, Científicos, Tecnológicos e Esportivos; Projetos Sociais; Estágios e Empregos; Cursos de
Extensão ou Formação Inicial e Continuada – FIC; Visitas Técnicas; Empreendedorismo e Cooperativismo;
e Acompanhamento de Egressos.
O Plano Nacional de Educação - PNE definiu que as ações de extensão sejam classificadas em áreas
temáticas, com a finalidade de sistematizar a produção da extensão e facilitar a identificação dos projetos
por afinidade de atuação. Estas são: Comunicação; Cultura; Direitos humanos e justiça; Economia e
administração; Educação; Meio ambiente; Saúde; Tecnologia e Produção; e Trabalho.
A Política de Desenvolvimento Institucional – PDI e o Regimento Geral do IFMA compreendem a extensão
como um conjunto de ações que promovem a articulação e o diálogo entre os setores públicos e produtivos
e a sociedade, estreitando a relação entre a práxis educacional, inerente ao conhecimento produzido no
âmbito do Instituto Federal e a pluralidade de saberes oriundos da comunidade em que está inserido.
Nesse sentido, a extensão atua como promotora da consolidação de formação profissional considerando
o processo educativo fundamentado nos três pilares (ensino, pesquisa e extensão). Na relação mais
estreita com a pesquisa, a extensão se utiliza de metodologias específicas e do compartilhamento de
conhecimento, inovação e transferência de tecnologias de forma a contribuir com as necessidades da
sociedade.
Dessa forma, entende-se que é na prática educativa que se conectam as atividades do ensino e da
pesquisa com as necessidades da comunidade, concretizando a formação profissional cidadã, assim
como consolidando o papel do IFMA na região por ser um espaço privilegiado de produção e difusão do
conhecimento na busca de melhorias econômicas, políticas e sociais.
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5.5. POLÍTICA EDITORIAL
5.5.1. Concepção Editorial do IFMA
A criação da Editora IFMA foi uma aspiração e uma necessidade dos Professores, Técnicos, Discentes e
toda a comunidade de pesquisadores que compõem a Instituição. Propicia a estas pessoas a publicação
de livros, materiais didáticos em todas as áreas de conhecimento, revistas, cadernos, relatórios, anais
e etc, pautados por critérios de qualidade editorial, requeridos pela Instituição. A Editora IFMA é filiada
à Associação Brasileira de Editoras Universitárias - ABEU, com corpo editorial próprio escolhidos entre
os servidores do IFMA, que realiza, além de edições próprias, também coedições com outras editoras
universitárias e autores externos ao IFMA, além de buscar apoios de outras instituições como a FAPEMA
e outras fundações públicas e privadas. A Editora IFMA garante inicialmente livros em formatos e-books
disponibilizados na página da Instituição de forma pública e gratuita. A submissão dos livros, trabalhos
e etc, é sempre por editais com regras claras, passando por uma revisão entre pares para preservar a
qualidade do produto. Em respeito a transparência e normas, o IFMA tem uma política editorial própria
que será descrita sucintamente a seguir.

5.5.2. Natureza e Objetivos da Política Editorial
A Editora IFMA, órgão de natureza técnica, consultiva e deliberativa do IFMA é responsável pela
implementação de sua Política Editorial por meio de ações das suas unidades administrativas e do seu
Conselho Editorial e de acordo com a Resolução no 114/ 2016 de 24 de outubro de 2016 que estabeleceu
o seu regulamento próprio.
A Política Editorial tem como propósito estabelecer princípios, diretrizes e responsabilidades que orientam
toda a produção editorial realizada no âmbito do IFMA, com o objetivo de proporcionar à comunidade
acadêmica e à sociedade, produtos editoriais que subsidiem o desenvolvimento científico, tecnológico,
educacional e artístico.

5.5.3. Princípios, Objetivos e Diretrizes da Editora
IFMA
A Editora IFMA tem como base os princípios de compromisso social, autonomia, transparência, qualidade
técnico-científica, qualidade artística e qualidade cultural.
Tem como objetivos: atuar de forma autônoma e democrática, por meio do Conselho Editorial, na
deliberação de suas publicações; publicar material visando o respeito às qualidades técnico-científico,
artística e cultural, ao compromisso social e promoção de todas as áreas de interesse acadêmico; promover
a cultura e socializar o conhecimento por meio da produção técnica e bibliográfica da Instituição; e difundir
a produção editorial, prioritariamente dos campi do IFMA e solidariamente, de outras Instituições.
A Editora IFMA obedecerá às seguintes diretrizes: planejamento, monitoramento e avaliação das publicações
no seu âmbito; estímulo à publicação técnica e acadêmica no estado do Maranhão; fortalecimento das suas
publicações periódicas; apoio às publicações técnicas, artísticas e culturais de nível técnico, graduação e
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pós-graduação; apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão e ao desenvolvimento tecnológico; facilitação
do acesso público às obras publicadas e editadas, otimizando a circulação da produção bibliográfica da
mesma; melhorias da qualidade editorial e estabelecimento de normas para publicação; inovação em
produtos editoriais; estabelecimento de intercâmbio técnico-científico; melhoria constante da estrutura
física e de recursos tecnológicos, visando a qualidade editorial; e otimização dos recursos humanos.

5.5.4. Responsabilidades, Avaliação e Programas
Editoriais da Editora IFMA
São responsabilidades do Conselho Editorial da Editora IFMA a aplicação e aperfeiçoamento da sua Política
Editorial, além de desenvolver ações políticas e administrativas destinadas a garantir a execução desta
Política. São responsabilidades da Administração Superior do IFMA garantir quadro de pessoal suficiente
para atender à sua estrutura administrativa e dotação orçamentária para a execução da sua política de
recursos patrimoniais e financeiros.
A avaliação dos resultados da Política Editorial será realizada anualmente e se dará a partir dos seguintes
indicadores: quantidade dos volumes publicados; originalidade e reconhecimento público dos títulos
publicados; periodicidade das publicações; e distribuição no mercado editorial.
São programas mantidos pela Editora IFMA: programa de apoio à publicação de estudos; programa de
apoio à publicação original do IFMA; programa de apoio à publicação de livros texto; programa de apoio
à publicação de textos temáticos; programa de apoio à publicação de teses e dissertações; programa
de apoio aos autores maranhenses; programa de apoio à publicação de obras relevantes; e anais de
encontros acadêmicos.

5.5.5. Edições Próprias e Coedições
A Editora IFMA poderá realizar a edição de publicações em edições próprias ou em coedições. É permitido
à esta realizar coedição de obras com outras editoras ou com os próprios autores, por meio de convênios
específicos firmados na forma indicada na resolução da sua Política Editorial. O convênio será realizado
após a aprovação de publicação da referida obra pelo Conselho Editorial. Existe coedições de obras entre
a editora IFMA e outras editoras; existe coedição de obras entre a editora IFMA, os campi e programas de
pós-graduação do IFMA; e existe coedição de obras entre a editora IFMA e os autores.
A Resolução do Conselho Superior do IFMA que regulamenta a Política Editorial do Instituto Federal do
Maranhão é a de no 094, de 14 de dezembro de 2015.

5.6. GESTÃO E PLANEJAMENTO EDUCACIONAL
A Constituição Federal de 1988 consagrou princípios inerentes à democracia e à educação democrática.
Coerente com a Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, aprovada em 1996,
preconiza como fins da educação, o exercício da cidadania, a liberdade, a solidariedade, a participação na
vida produtiva. Esses dispositivos legais traduzem, portanto, uma concepção de educação emancipadora,
com fundamento no exercício efetivo da cidadania.
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Entende-se que a escola, no contexto de uma sociedade em que o progresso tecnológico e científico
avança sistematicamente, tem como função social e política preparar o discente para uma atuação como
cidadão que precisa dominar um saber indispensável para melhorar sua qualidade de vida e ingressar no
mundo do trabalho de uma sociedade complexa e em constante transformação.
Trata-se, pois, de um grande desafio, que permeia o repensar da escola em todos os seus níveis
e destinatários, bem como o repensar da natureza, dos tipos e das fontes de conhecimento que nela
continuamente se constroem e, ainda, o repensar da sua estrutura de poder.
Ora, se a finalidade maior da educação é a formação de cidadãos, então a qualidade da educação precisa
estar voltada para esse fim e necessita alicerçar-se em um tipo de gestão que propicie o exercício da
cidadania, promovendo a participação de todos os segmentos que compõem a escola, incluindo a
comunidade local externa: a gestão democrática.
O princípio da “gestão democrática do ensino público” já está posto constitucionalmente (Art. 206, Inciso
VI) e especialmente presente na letra e no espírito da LDB, ao definir como diretrizes para os sistemas de
ensino a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, a
participação da comunidade escolar e local nos Conselhos Escolares (Art. 14) e a progressiva autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão financeira (Art.15).
Mas esses dispositivos legais, por si só, não mudam culturas e valores. Dois fundamentos, indissociáveis
entre si, precisam estar presentes para que se efetive a gestão democrática: a autonomia, como espaço
de poder dos cidadãos, e a participação, como apoderamento da ação, desde a sua decisão. Escolas e
cidadãos privados de autonomia e participação não têm condições de exercer uma gestão democrática,
de educar para a cidadania.
Nessa linha de raciocínio impõe-se ao IFMA, para efetivação de uma gestão democrática, perseguir esses
princípios fundamentais.
Sobre a autonomia institucional, Cabral Neto e Sousa (2008, p. 78) ressaltam que ela começa
[...] a ser edificada no próprio momento em que, coletivamente, a comunidade
escolar desencadeia a estruturação de seu projeto político-pedagógico,
o que pressupõe que a escola seja entendida como uma unidade
organizacional de decisão.
Dessa forma, ao conceber o seu projeto político-pedagógico a escola se identifica como comunidade
educativa assumindo a execução desse projeto a partir das três dimensões básicas e interligadas da
autonomia: a administrativa, a financeira e a pedagógica.
A autonomia administrativa se materializa na possibilidade de adequar a sua estrutura organizacional ao
processo decisório que numa gestão democrática deve garantir a horizontalidade nas relações de poder.
A autonomia financeira pressupõe a existência de recursos financeiros necessários ao seu funcionamento
efetivo e à possibilidade de discutir coletivamente a aplicação e o gerenciamento dos recursos.
A autonomia pedagógica se materializa na liberdade de ensino, pesquisa e extensão, na possibilidade
de definir os elementos que melhor contribuam para o processo ensino e aprendizagem em consonância
com o seu projeto político-pedagógico.
Para Martins (2001, p. 333), toda gestão escolar é, antes de tudo, gestão pedagógica, pois deve voltar-se:
[...] para o foco central da educação escolar, que é a formação do aluno,
realizada na relação básica que se estabelece na escola, a relação ensino e
aprendizagem. Tudo o mais deve girar em torno desse foco”.
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A autonomia da escola, por sua vez, supõe a participação da comunidade escolar em suas decisões por
meio dos representantes dos seus diferentes segmentos nas suas decisões/ações bem como a explicitação
e garantia das formas dessa participação.
Participar em seu sentido amplo envolve, além da instituição de mecanismos e espaços de representação,
condições subjetivas que se configuram nos seguintes aspectos: a informação, a motivação e o aprender
a participar.
É necessário entender o porquê de participar e contar com informação relevante, significativa e atualizada
na tomada de decisões racionais, daí a importância da alimentação dos sistemas de informação e da
disponibilização dessa informação à comunidade escolar.
A motivação implica no querer participar. O ser humano se sente mais motivado e trabalha melhor
quando pode decidir sobre as ações que deve realizar e se sente comprometido com os resultados. As
decisões não podem estar separadas da realidade na qual a ação se desenvolve e à margem das pessoas
envolvidas na operacionalização.
É preciso aprender a participar com autonomia abominando a concepção distorcida da participação
em que o coletivo é convocado para respaldar decisões já previamente estabelecidas e nem sempre para

74

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL • IFMA • 2019-2023

discutir e deliberar sobre assuntos que afetam a qualidade do trabalho escolar. E é no universo da escola
que esse aprendizado encontra, principalmente, o seu espaço, em meio aos problemas e conflitos que
caracterizam a vida de qualquer organização, na reflexão coletiva sobre esses problemas, envolvendo
todos os agentes que integram a comunidade escolar, incluindo pais e discentes.
A autonomia e a participação como princípios fundamentais devem perpassar a gestão no IFMA em todas
as dimensões (administrativa, pedagógica e financeira) principalmente na sala de aula, na relação cotidiana
que se estabelece entre docentes e discentes.
O desafio, portanto, é fazer com que a gestão seja colocada a serviço do processo formativo, significando
romper com a cultura da centralização e da burocratização e considerando que a democratização da
gestão escolar não tem um fim em si mesmo, mas é um meio para que a escola realize o seu trabalho
oferecendo uma educação de qualidade.
Gadotti (1988) aponta que uma escola pública democrática supõe a democratização de sua gestão,
a democratização do acesso e uma nova qualidade de ensino, que recoloque a questão da função social
da escola.
Nessa mesma linha, Bordignon (2005) ressalta que na escola cidadã, além da autonomia, da participação
e das formas de escolha de conselheiros e dirigentes, a prática do cotidiano da sala de aula precisa estar
ancorada em princípios coerentes com a finalidade da educação emancipadora.
Nascem daí os desafios, nascem daí as perspectivas de uma democratização da escola, o que nos leva a
refletir sobre o quanto já avançamos em termos do instituído rumo à gestão democrática da educação
brasileira e sobre o longo caminho que ainda temos a percorrer para que esse instituído se transforme em
instituinte e possamos, portanto, vivenciar de fato uma gestão democrática.
Na intervenção crítica e refletida sobre a realidade escolar é que se dará a apreensão do significado
da gestão democrática. E essa tomada de consciência com certeza se ampliará e se revestirá de um
compromisso com a educação democrática aberta à representatividade e participação, sempre com foco
na qualificação para o trabalho e na formação da cidadania.
Nesta concepção de Gestão Democrática é crucial (re) afirmar o papel fundamental do planejamento em
todas as práticas educativas do IFMA. Pois, é através deste que se institucionaliza as intenções e caminhos
que se pretendem trilhar para a efetivação dos objetivos previstos.
Dinâmico, o planejamento está relacionado à análise do presente, projeção do futuro e ao estabelecimento
de estratégias pautadas em metas e objetivos. Vasconcellos (2002, p.79) ratifica que:
Planejar é antecipar mentalmente uma ação ou um conjunto de ações a serem
realizadas e agir de acordo com o previsto. Planejar não é, pois, apenas algo
que se faz antes de agir, mas é também agir em função daquilo que se pensa.
Pautado na Gestão Democrática, o princípio que conduz a prática do planejamento será o da participação
coletiva, compreendendo que:
Trabalhar um processo participativo de planejamento permite maior coerência
sobre a missão da organização; um melhor entendimento da estrutura
da organização e da relação do ambiente interno com o contexto social,
econômico e político; a criação de novos instrumentos de análise e previsão;
estabelecimento de critérios para a definição de prioridades e alocação
de recursos; formas de aprendizado recíprocas; melhor compreensão das
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dificuldades enfrentadas nas diferentes instâncias da organização e maior
cooperação entre elas; maior cooperação entre as diferentes instâncias no
sentido de obter maior eficiência e eficácia, abrindo caminhos para novas
formas de gestão, aumentando a capacidade de resposta às demandas tanto
internas como externas (CARVALHO, 2011, p.63).
Nessa perspectiva, o Planejamento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
(IFMA) se alicerça no princípio do Planejamento Participativo, cuja característica principal centra-se na
participação de toda a comunidade escolar nos processos decisórios da instituição. Neste processo,
as concepções fundantes e as políticas institucionais expressas neste Projeto Pedagógico nortearão a
definição de metas e ações da instituição.
O Planejamento Institucional é realizado com base em dois referenciais estratégicos: 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, e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), cujo objetivo consiste na sistematização dos
compromissos institucionais que devem nortear a prática educativa, apontando sua Missão, Visão e os
Valores Institucionais.
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMA referente ao quinquênio 2014-2018 definiu como
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 e como Visão ser reconhecida como uma instituição de excelência em educação, ciência e
tecnologia, formadora de cidadãos críticos, promotores da transformação social, pautado nos seguintes
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, as metas
traçadas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 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. O PDI além de integrar
as estratégias de cada área possibilita a sincronia entre elas a partir de quatro perspectivas trabalhadas
pelo Instituto:
• Resultados Institucionais: traduz os indicadores em uma análise sistêmica e global e os
benefícios para a comunidade interna e para a sociedade, como as contribuições para o
desenvolvimento socioeconômico dos municípios em torno do IFMA;
• Processos Internos: apresenta todos os propósitos do ensino, pesquisa, extensão,
comunicação e administração que serão efetuados para que os resultados institucionais
sejam alcançados. Nesta perspectiva, notam-se três dimensões: relacionamento com a
sociedade, eficiência e gestão e a atuação articulada entre ensino, pesquisa e extensão,
além daqueles objetivos que servem como apoio a esta articulação;
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• Gestão de Pessoas: com o foco na valorização e qualificação do servidor, o Instituto buscará
proporcionar recursos que motivem sua equipe a trabalhar de forma mais eficiente em
todos os processos internos;
• Orçamento: que consiste na aplicação eficiente dos recursos para garantir a qualidade dos
serviços institucionais.
No sentido de dinamizar e facilitar a execução dos objetivos estratégicos previstos no Plano de
Desenvolvimento Institucional algumas ferramentas estruturantes vêm sendo implementadas na
instituição: a) novo Sistema de Contratação (SISCON); b) Sistema Unificado de Administração Pública
(SUAP) e c) Adesão ao Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA).
Ressalta-se a posição estratégica do planejamento e sua importância em todos os níveis do IFMA, tanto
em nível sistêmico, o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), como em nível local, em cada Campus, a partir da construção coletiva dos seus Projetos Políticos
Pedagógicos (PPP), Plano de Ação Anual, os Planos e Projetos de cursos.
Nesse contexto, parte-se do pressuposto evidenciado por Rodrigues (2000, p.84) que as ações desenvolvidas
numa instituição de ensino, são ações educativas “todos os que ali militam são educadores, todas as
atividades, planejadas ou não, são educativas”. A afirmativa, portanto, aponta o caráter pedagógico
do planejamento, que deve orientar-se na perspectiva dialógica que conduza a participação ativa e
permanente dos sujeitos envolvidos, pautado nas concepções que fundamentam essa prática educativa.
Assim, nesse processo, que se exige democrático, as ações devem ser orientadas no sentido de garantir a
organização dos campi pelo foco tecnológico e estratégico, com a devida verticalização de modo a promover
as relações sinérgicas entre Ensino, Pesquisa e Extensão em sintonia com os Arranjos Produtivos Locais,
Regionais, Sociais e Culturais - APLRSC (BRASIL, 2010).
É nesta dimensão que é necessário planejar em parceria com os setores produtivos e demais
sistemas públicos, a definição das ofertas com base nas APLRSC, incluindo as temáticas relativas ao
empreendedorismo, desenvolvimento sustentável e Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) na perspectiva de
garantir a formação integral do cidadão trabalhador emancipado (BRASIL, 2010; IFMA, 2014).
No âmbito de cada componente curricular, ou interdisciplinar o planejamento do professor também
apresentará de forma intencional a ação pedagógica tendo como foco principal a necessidade de reflexão
e atitude coletiva e individual, de antecipação teórico metodológica sobre a aula, tendo como guia
questionamentos tais como: para quê, para quem, o quê, como e em que perspectiva, de forma que
possa recriá-lo e adequá-lo aos novos contextos educativos a partir da escolha reflexiva dos objetivos;
a organização e a seleção dos conteúdos; os procedimentos metodológicos; e a organização dos
tempos, dos espaços, dos recursos didáticos e dos critérios e sentidos da avaliação.
Esse processo de planejamento deve ser concebido como uma ação coletiva e compartilhada entre
os saberes de modo a possibilitar a interdisciplinaridade e romper com as práticas que se restringem
à repetição da organização didática como evidencia Arroyo (2000, apud Vasconcelos, 2002, p.162) ao
explicitar que “a prática educativa, quando refletida coletivamente, é a melhor fonte de ensinamento
teórico e, sobretudo, de práticas mais comprometidas”.
Nessa perspectiva, os espaços de planejamento devem ser motivados e consolidados no âmbito de
cada Campus em função da ação-reflexão-ação das práticas educativas, ressaltando a instituição de
um planejamento pedagógico que articule os diversos setores envolvidos com o processo de ensino e
aprendizagem.
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Para que o planejamento rompa com um modelo meramente burocrático, e esteja a serviço da
aprendizagem, é preciso que este seja feito levando em consideração as concepções fundantes da
Instituição e principalmente os reais sujeitos envolvidos no processo e em quais contextos estão
inseridos, reconhecendo seus saberes, valores e anseios. Pois, é a partir do (re) conhecimento do sujeito
da aprendizagem - histórico e cultural multiplamente determinado e localizado no tempo e espaço - que
poderemos ter um planejamento mais efetivo e coerente.

5.7. DIRETRIZES DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Em 25 de novembro de 2009 foi realizado em Brasília-DF o Fórum de Relações Internacionais dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, em interação com a Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica – SETEC/MEC, por intermédio de sua Assessoria Internacional.
Na ocasião, foi elaborado um documento intitulado “Política de Relações Internacionais dos Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia”, fruto de um processo de discussão coletiva, com o objetivo
de nortear a implementação da política de Relações Internacionais dos Institutos Federais, de forma mais
articulada e segundo uma estratégia de concepção nacional. Na elaboração do presente documento
procurou-se seguir os princípios estabelecidos pelas declarações da Conferência Mundial sobre a Educação
Superior da UNESCO (Paris, 1998 e 2009) e da Conferência Regional de Educação Superior- IESALC/UNESCO
(Cartagena das Índias, 2008), bem como pelo Plano de Setor Educativo do MERCOSUL (2006 a 2010) e
documento “Concepção e Diretrizes para os Institutos Federais” (SETEC/MEC, 2008).
Tais princípios ressaltam a importância dos benefícios gerados pelo intercâmbio de alunos, docentes
e técnicos administrativos com instituições parceiras de outros países, bem como dos projetos de
cooperação internacional, que permitem conhecimento mútuo em pesquisas, desenvolvimento de
tecnologias, sistemas de ensino e formação pedagógica, além de gerar visibilidade internacional às ações
dos Institutos Federais brasileiros.
Sendo assim, as Relações Internacionais, segundo esses princípios estabelecidos, representam “instrumento
fundamental para a melhoria da educação”, constituindo-se a mesma em elemento imprescindível para o
desenvolvimento econômico e social do país.
Para implementação do processo de internacionalização dos Institutos Federais, foram apresentadas as
seguintes estratégias/ações, consideradas estas fundamentais para a consolidação do referido processo:
• 1. Criação e estruturação das assessorias e/ou diretorias de relações

internacionais dos Institutos Federais:
Considerando a experiência e o objetivo de internacionalização dos Institutos FederaisIFS, ressalta-se a importância da implantação das assessorias e/ou diretorias de Relações
Internacionais, ligadas diretamente às suas Reitorias ou Pró Reitorias. Essas unidades, de
fundamental importância estratégica, devem ser dotadas de infraestrutura e recursos
humanos adequados para o cumprimento dos objetivos de cooperação e intercâmbio
internacionais;
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• 2. Capacitação dos assessores/diretores de relações internacionais e equipe

técnica:
Recomenda-se que a equipe técnica das Assessorias de Relações Internacionais seja
composta por professores e técnicos administrativos com potencial para atuar
na área internacional. Além disso, recomenda-se a participação de estagiários com
qualificação na área. Por fim, deve-se incentivar a qualificação continuada da equipe por
meio da participação em seminários, congressos e cursos;

• 3. Promoção de acordos com instituições estrangeiras:
Acordos de cooperação em consonância com as diretrizes propostas pela SETEC/MEC e
dentro das estratégias elaboradas pelos Institutos, poderão ser implementados a partir
das demandas institucionais, envolvendo suas diversas instâncias, sob a supervisão de um
ou mais coordenadores que assumirão a responsabilidade pela elaboração de projetos,
pelo desenvolvimento das atividades de cooperação técnico-científica e pela mobilidade de
professores e intercâmbio de estudantes, amparados pelos referidos acordos;

• 4. Incentivo a projetos de cooperação técnica:
Projetos de cooperação técnica entre os IFs e instituições de países em desenvolvimento,
sobretudo da América Latina e da África, são fundamentais para o intercâmbio de
experiências, pois é papel dos IFs colaborarem nos processos de desenvolvimento dos países
que demandarem essa cooperação. Sendo assim, torna-se relevante o relacionamento
com a SETEC/MEC e com a Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações
Exteriores;

• 5. Realização de atividades de mobilidade de estudantes, docentes e técnicos

administrativos:
A mobilidade promove o desenvolvimento de experiências de aprendizagem, formação e
educação. As missões ao exterior são fundamentais para a abertura de horizontes e para
a reflexão sobre as identidades, a diversidade e a tolerância, possibilitando intercâmbios
acadêmicos internacionais, aprofundando e especializando essas experiências, visto que,
além do conhecimento da cultura, dos hábitos e costumes, estão presentes todos os
aspectos que se referem ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento como profissionais e
cidadãos do mundo que todos somos;

• 6. Incentivo ao intercâmbio no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão:
No que concerne ao ensino, à pesquisa, à inovação e à extensão, os intercâmbios promovem
um aprofundamento e uma expansão das relações e possibilidades institucionais por
meio da criação de novos produtos, novas técnicas e serviços, abrindo os horizontes
dos participantes para outras realidades sociais e profissionais, promovendo benefícios
incontestáveis para a sua formação e/ou qualificação profissional;
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• 7. Atualização do portal de ensino profissional e tecnológico internacional:
A criação e a atualização constante do portal de ensino profissional e tecnológico
internacional, no âmbito dos Institutos Federais, além de dar uma maior visibilidade às
suas ações internacionais, tem por objetivo propiciar uma visão de conjunto e fomentar
o estabelecimento de parcerias mais intensas entre os IFs e seus parceiros internacionais;
• 8. Fomento à prática de idiomas e de intercâmbio cultural/centro de idiomas:
As Relações Internacionais se estabelecem por meio da comunicação em diversos idiomas,
o que torna o conhecimento de línguas estrangeiras fundamental. Assim, é necessária
a criação de Centros de Idiomas que assegurem o desenvolvimento de competências e
habilidades nas línguas de maior interesse comunitário e/ou institucional, bem como o
ensino de Português para estrangeiros. Na organização desses Centros de Idiomas, que
beneficiarão tanto a comunidade interna como a comunidade externa, poderão ser
estabelecidas parcerias com diversas instituições nacionais e/ou internacionais;
• 9. Atuação consonante com as diretrizes da SETEC/MEC:
As ações das Assessorias/Diretorias de Relações Internacionais devem estar de acordo
com as diretrizes e políticas estabelecidas pela SETEC/MEC, respeitando-se a autonomia
institucional dos IFs;
• 10. Interação com agências e organismos de cooperação nacionais e

internacionais:
A articulação das Assessoria/Diretorias de Relações Internacionais dos IFs com o
Ministério das Relações Exteriores, a Agência Brasileira de Cooperação, a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES), o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), e as Agências de Cooperação
Internacionais é de fundamental importância para o efetivo desenvolvimento das Relações
Internacionais na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.

A partir dos princípios e diretrizes estabelecidos na presente Política de Relações Internacionais dos
Institutos Federais da Rede de EPTT, que consolidam o processo de internacionalização nos Institutos
Federais, seguem-se as diretrizes abaixo em consonância com o tripé Ensino - Pesquisa e Inovação –
Extensão:
• Implementar no IFMA os Centros de Idiomas como instrumento administrativo para
atender a lacuna metodológica existente no processo ensino e aprendizagem de línguas
no Brasil, além de ser um possível espaço interativo entre comunidades estrangeiras e
brasileiras a fim de promoverem o intercâmbio de ideias e estudos;
• Ofertar nos campi do IFMA Língua Portuguesa para estrangeiros como língua adicional
(PLA) e, dessa forma, inseri-los no processo de internacionalização da Rede Federal e no
mundo do trabalho;
• Engajar servidores e alunos do IFMA em processos e programas nacionais e internacionais
outorgando-lhes competência para participar de quaisquer eventos ou programas
internacionais ligados ao ensino, pesquisa e extensão;
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• Expandir e fortalecer o olhar internacional do IFMA a fim de promover a internacionalização
do currículo e dos programas de ensino, pesquisa e extensão, definindo conteúdos, disciplinas
ou componentes curriculares que possam ser ofertados em língua estrangeira (inglês) com
conteúdo correlato em língua portuguesa, ou seja, Inglês como Meio de Instrução (EMI);
• Promover no IFMA estudos e elaboração de documentos que possam integrar o
conhecimento, que o aluno em mobilidade inbound e outbound, traz da universidade onde
estudou para dentro do nosso currículo, enriquecendo-o;
• Fomentar a acreditação dos conteúdos curriculares trazidos pelo aluno em mobilidade;
• Desenvolver no IFMA novos cursos e/ou nos já existentes, uma porcentagem significativa
de conteúdos internacionais em seus currículos;
• Efetuar no IFMA eventos sobre internacionalização institucional de forma que a comunidade
do IFMA enriqueça sua perspectiva internacional, inclusive eventos para a apresentação de
trabalhos em língua estrangeira como treinamento para a apresentação no exterior e para
estimular a internacionalização do currículo nos cursos;
• Promover a interlocução entre os docentes pesquisadores e os docentes com competência
em línguas estrangeiras com vistas a ampliar a produção intelectual acadêmica e contribuir
no processo de internacionalização do IFMA.

5.8. VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
DO SERVIDOR
A qualidade da atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão perpassa pelo
processo de formação continuada e valorização dos seus servidores, que assume sua posição na categoria
de investimento institucional. Nesse sentido, a formação continuada dos servidores técnico-administrativos
e docentes do IFMA é concebida como um processo dinâmico e complexo, voltado à melhoria contínua da
qualidade social da educação e à valorização profissional, repercutindo no aperfeiçoamento das condições
profissionais, humanas e Institucionais.
No IFMA, as ações de formação continuada e valorização dos servidores alinham-se com a Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto nº 5.707/2006, tendo como objetivos
melhorar a efetividade e a qualidade técnica e humana das ações desenvolvidas, em consonância com a
práxis educativa defendida pelo IFMA.
O IFMA, atento à complexidade da realidade global e das especificidades relacionadas aos arranjos
produtivos locais, culturais e sociais nos quais está inserido, compreende que a formação continuada
e a valorização dos seus profissionais constituem-se ponto estratégico. Cabe à Administração Pública
o incentivo à qualificação para o desempenho de funções, contribuindo para o desenvolvimento de
competências individuais e institucionais. Desse modo, a administração possibilita a valorização do
servidor, amplia suas competências e conhecimentos, melhora o seu desempenho e contribui para o
desenvolvimento institucional.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL • IFMA • 2019-2023

81

Para Medeiros (2010), a expansão cada vez mais rápida das diversas áreas do conhecimento tem
impacto na criação de novas oportunidades para o desenvolvimento dos indivíduos e para o crescimento
profissional. As mudanças, provenientes do ambiente, da organização, dos consumidores, dos produtores,
dos mercados, das sociedades e das tecnologias, atingiram em cheio as organizações.
As ações relativas ao planejamento, elaboração e implementação da qualificação dos servidores devem
se constituir em um processo participativo, contínuo e sistemático. Para que essas ações sejam realmente
um instrumento de desenvolvimento integral dos servidores, faz-se necessário que estes se envolvam em
todas as etapas do processo, desde o levantamento das necessidades de formação, perpassando pelo
planejamento, por sua implementação e contínua avaliação das ações formativas, em uma perspectiva
democrática.
Nesse sentido, a valorização dos servidores deve ser priorizada, a partir da identificação do perfil de cada
profissional, destacando competências e habilidades para além de sua formação acadêmica, cargo e
função exercidos que contribuam com o desenvolvimento pessoal e profissional.
Desta forma, pensar a formação enquanto momento significativo de construção da identidade do
profissional implica em considerar a identidade desse sujeito que se forma na própria ação, na reflexão
sobre essa ação e na ação refletida. Formação esta concebida como um processo contínuo de construção
e reconstrução da identidade e significação social da profissão.
Essa construção exige de cada profissional ousadia, entusiasmo e compromisso social inclusive com
a sua própria formação, criando estratégias de enfrentamento dos desafios postos na realidade. Para
tanto, é condição sine qua non a adoção de uma postura investigativa, crítica e inovadora fundamentada
em um sólido referencial teórico-metodológico que contribua para que o IFMA logre êxito na formação
de cidadãos trabalhadores. Tal postura exige a problematização de conceitos e práticas instituídas na
formação inicial e experiências profissionais para compreender-se como sujeito em constante construção.
Entender o processo de formação profissional como condição essencial para que uma organização atinja
seu grau de efetividade desejado, fez com que as instituições lançassem um olhar de maior importância
ao papel do servidor público, tanto para fins organizacionais (em que passaram a representar um papel
estratégico) e individuais (em que se passou a valorizar a pessoa em si, os sonhos, desejos, ambições, no
que se refere à aprendizagem), bem como para o objetivo maior de servir com qualidade a sociedade
que faz jus.
Nesta direção, a formação continuada no IFMA compreende as dimensões coletivas, organizacionais e
profissionais na perspectiva de repensar o processo educativo, dos saberes e valores, e envolve ações
distintas nas modalidades presencial, a distância e híbrida, dentre elas: cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu; cursos de Graduação para Técnicos Administrativos em Educação; cursos de
atualização, extensão e aperfeiçoamento; participação em eventos como congressos, encontros,
seminários; atividades de extensão, grupos de pesquisa, grupos de trabalho, núcleos de estudos, reuniões
pedagógicas, entre outras.
Desta forma, constituem-se como diretrizes norteadoras da valorização e formação continuada dos
servidores:
• Promoção de ambientação e integração dos servidores ingressantes na instituição, de
forma a conhecer e melhor contribuir com o “ser e fazer institucional”;
• Realização de ações voltadas para a saúde e qualidade de vida dos servidores;
• Diversificação de ofertas formativas de modo a contemplar os cursos de atualização, de
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graduação e pós-graduação, além da participação em congressos, encontros, seminários
e similares;
• Incentivo à participação dos servidores em programas e ações de formação;
• Abrangência das diferentes áreas profissionais;
• Atendimento das demandas de formação, buscando conciliar os interesses institucionais
com individuais, em consonância com legislação;
• Ação conjunta das Unidades Administrativas na promoção de ações de formação
e valorização profissional;
• Realização de ações formativas e valorização profissional com uso das mais diversas
tecnologias.
Neste processo formativo, pretende-se que os servidores do IFMA possam gradativamente ampliar seu
repertório de conhecimentos e habilidades teóricas e metodológicas imbricados nos princípios:
• Interdisciplinaridade e contextualização, articulando teoria e prática;
• Formação compromissada com projeto educacional social, político e ético que contribua
para a construção de uma sociedade democrática, justa e inclusiva;
• Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
• Equidade no acesso à formação continuada;
• Valorização das diversas áreas profissionais;
• Articulação entre os saberes profissionais e formação continuada;
• Respeito às diferenças em questões relativos, diversidade étnico-racial, de gênero, sexual,
religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de equidade.

Desse modo, a elaboração de uma Política de Formação tem como princípio basilar proporcionar
aos servidores atualização profissional e desenvolvimento humano na execução de suas atividades,
aprimorando o desempenho individual e coletivo. Portanto, o desenvolvimento do IFMA passa pelo
processo de aprendizagem de seus servidores os quais assumem sua posição na categoria de investimento
institucional.
Investir nas pessoas corresponde a valorizá-las, e isso perpassa, entre outros aspectos, por um Política
de Valorização que incentive seu processo de aprendizagem, isto porque a qualificação, a capacitação e
o aperfeiçoamento são um entrelaçamento de ações de caráter pedagógico, devidamente vinculadas ao
planejamento da instituição, que visa promover continuadamente o desenvolvimento dos servidores, para
que desempenhem suas atividades com mais qualidade, eficiência e eficácia.
É fundamental, para uma instituição que almeja tornar-se excelência na sua área de atuação, a criação de
um ambiente inovador, desafiador e que motive os servidores a se sentirem responsáveis pelos resultados
positivos alcançados pela instituição. Além disso, a valorização e o reconhecimento profissional, passa,
também, pelos cuidados à saúde e bem-estar físico, mental e emocional de modo a proporcionar qualidade
de vida e satisfação pessoal e coletiva.
Assim, faz-se necessária a sistematização de ações voltadas para a qualidade de vida, com vistas à satisfação
pessoal e coletiva alcançada também pelo bem-estar físico e mental dos servidores.
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6. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA
PEDAGÓGICA
6.1 NÚMERO E NATUREZA DE CURSOS
6.1.1 Tipo de Curso e Oferta do IFMA
Na figura abaixo apresenta-se os tipos de curso e as formas de oferta que o IFMA oferece para a comunidade.

MESTRADO
ESPECIALIZAÇÃO
BACHARELADO
TECNOLOGIA

LICENCIATURA

INTEGRADO
CONCOMITANTE
SUBSEQUENTE

TÉCNICO

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL (FIC)

PROEJA

6.1.2 Número de Cursos
De acordo com os dados extraídos da Plataforma Nilo Peçanha, atualmente o IFMA possui 469 cursos,
distribuídas conforme apresentado na figura abaixo:
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33

22

20

8

3

1

ESPECIALIZAÇÃO
LATO SENSU

BACHARELADO

TECNOLOGIA

MESTRADO

MESTRADO
PROFISSIONAL

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL

TÉCNICO

66

LICENCIATURA

316
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Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

6.1.3 Nome dos Cursos
TÉCNICO
Administração
Agenciamento de
Viagem
Agroecologia
Agroindústria
Agronegócio
Agropecuária
Alimentação Escolar
Alimentos
Análises Clínicas
Análises Químicas
Aquicultura
Artes Visuais
Automação Industrial
Biocombustíveis
Comércio
Comunicação Visual
Contabilidade
Cozinha
Desenvolvimento de
Sistemas
Design de Interiores
Design de Móveis
Edificações
Eletroeletrônica
Eletromecânica
Eletrônica
Eletrotécnica
Eventos
Florestas
Geoprocessamento
Guia de Turismo
Hospedagem
Informática
Informática para
Internet
Infraestrutura Escolar
Lazer
Logística
Manutenção de
Máquinas Industriais
Manutenção e Suporte
de Informática
Marketing
Mecânica
Meio Ambiente
Metalurgia
Multimeios Didáticos
Petróleo e Gás
Processos Fotográficos
Programação de Jogos
Digitais
Química
Recursos Humanos
Redes de Computadores
Restaurante e Bar
Secretaria Escolar
Segurança do Trabalho
Serviços Públicos
Telecomunicação
Vendas
Vestuário

QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
(FIC)
Agente de
Alimentação
Escolar
Agente de
Desenvolvimento
Social
Assistente
Administrativo
Avicultor
Desenhista
Mecânico
Espanhol Básico
Inglês
Intermediário
Língua Brasileira
de Sinais (Libras)
Básico
Língua Brasileira
de Sinais (Libras)
Intermediário
Monitor de
Atividade de Lazer
Operador de
Computador
Programador de
Sistemas
Qualificação
Profissional:
- Ambiente e Saúde
- Desenvolvimento
Educacional e
Social
- Gestão e
Negócios
- Informação e
Comunicação
- Produção
Alimentícia
- Cultura e Design
- Vendedor

LICENCIATURA
Alimentos
Artes Visuais
Biologia
Ciências Agrárias
Ciências
Biológicas
Educação do
Campo
Física
Informática
Informática - EaD
Interdisciplinar
em Educação no
Campo
Matemática
Matemática - EaD
Programa
Especial de
Formação de
Docentes
Programa
Especial de
Formação
Pedagógica de
Docentes
Química
Química - EaD
Interdisciplinar

PÓSGRADUAÇÃO

BACHARELADO

Diversidade
Cultural na
Educação
Pós-Graduação em
Educação e Ensino
de Ciências
Especialização em
Engenharia de
Manutenção
Especialização em
Ensino de Ciências
Especialização em
Linguística Aplicada
ao Ensino de
Língua Portuguesa
Pós-Graduação
em Informática na
Educação
Especialização em
Geoprocessamento
Ensino de
Educação para as
Relações Étnicas e
Raciais
Pós-Graduação
Lato Sensu em
Controle de
Qualidade em
Alimentos
Especialização
em Arte, Mídia e
Educação
Linguística Aplicada
ao Ensino de
Língua Portuguesa
Geoprocessamento
Informática na
Educação
Gestão Pública
Educação
Matemática
Educação
Matemática
Ciências e Meio
Ambiente
Informática na
Educação
Agroecologia e
Biodiversidade
Ciências e Meio
Ambiente
Ciências e
Matemática

Administração
Agronomia
Ciências da
Computação
Engenharia
Civil
Engenharia
Eletrônica
Engenharia
Industrial
Elétrica
Engenharia
Industrial
Mecânica
Engenharia
Mecânica
Sistemas de
Informação
Zootecnia

TECNOLOGIA
Alimentos
Construção
de Edifícios
Eletrônica
Industrial
Gestão de
Turismo
Gestão
Pública
Processos
Gerenciais

MESTRADO
Engenharia de
Materiais
Mecânica
Química
Mestrado
profissional
em Educação
Profissional e
Tecnológica

Fonte: Plataforma Nilo Peçanha.

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL • IFMA • 2019-2023

85

6.2. RESERVAS DE VAGAS
Nos processos seletivos para ingresso de novos estudantes dos cursos da educação profissional técnica
de nível médio e de graduação no IFMA observa-se o que determina a Lei nº 12.711/2012, ou seja, são
reservadas 50% das vagas por cursos para candidatos oriundos integralmente de escola pública, sendo
que a metade destas vagas são asseguradas aos que possuem renda familiar igual ou inferior a 1,5 salário
mínimo, bem como é garantido percentual para pretos (negros), pardos e indígenas e pessoas com
deficiência utilizando-se dados do último censo demográfico do IBGE para o Maranhão.
O IFMA também possui política própria de ação afirmativa reservando 2,5% das vagas para candidatos
com deficiência independente de renda ou escola de origem.

6.3. CAMPI E CENTROS DE REFERÊNCIA PARA
OFERTA DE CURSOS PRESENCIAIS
Os campi e Centros de Referência para oferta de cursos presenciais do IFMA encontram-se na figura a
seguir:
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São Luís Monte Castelo
São Luís - Maracanã
Imperatriz
Codó
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Buriticupu
Zé Doca
Açailândia
Santa Inês
São Luís - Centro Histórico
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Alcântara
Bacabal
Barreirinhas
Barra do Corda
Caxias
Pinheiro
São José dos Patos
Timon
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20
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23
24
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Coelho Neto
Grajaú
Pedreiras
São José de Ribamar
Viana
Araioses
Itapecuru Mirian
Presidente Dutra
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28 Porto Franco
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25

12

19

4

21

15

8
26

18

14

3

20
2
28
17
5

Centros de
Referência

27

Figura: Campi e Centros de Referência do IFMA
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1
2
3
4
5
6

Centro de Ref. Tecnológica
Centro de Ref. Educacional de Colinas
Centro de Ref. Educacional de Mirinzal
Centro de Ref. Educacional de Vitorino Freire
Centro de Ref. Educ. e Social de São José Operário
Centro de Ref. em Ciências Ambientais de Itapiracó

6.4. DIRETRIZES CURRICULARES INTERNAS
A definição de diretrizes curriculares é importante no sentido de garantir uma sólida formação do cidadão
trabalhador em sintonia com o Projeto Pedagógico Institucional. O IFMA estabelece como diretrizes
curriculares o que se segue:
• No desenvolvimento das atividades formativas dos campi deve-se garantir a

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão:
A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão constitui base para sustentação
da ação qualificada do Instituto, requerendo, portanto, planejamento conjunto de
modo a evitar rupturas e descontinuidade. Nesta perspectiva, o processo ensino e
aprendizagem deve alimentar um espírito crítico e criativo das pessoas no sentido de
instigá-las à pesquisa, entendendo-a como princípio educativo, articulando conhecimento
à práxis de modo a garantir a socialização e integração de saberes com a comunidade
objetivando o desenvolvimento local e regional, regido pelo diálogo entre Educação,
Ciência e Tecnologia.
• A oferta dos cursos da educação profissional e superior deve respeitar

as diversidades e peculiaridades regionais em sintonia com os arranjos
produtivos socioculturais locais:
De modo a contribuir para o progresso social e econômico é fundamental que o IFMA esteja
em sintonia com as demandas sociais, econômicas e culturais despertando potencialidades,
criando oportunidades e fomentando o desenvolvimento humano e profissional.
Além disso, na escolha dos cursos a serem ofertados, cada Campus deve, respeitadas a
legislação pertinente, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico
Institucional, considerar as condições efetivas de sua infraestrutura física e de pessoal
docente, propondo-se a inserir-se na realidade local a fim de contribuir em sua melhoria,
não só por meio do ensino, mas em articulação com a pesquisa e a extensão.
Nesse sentido, a escolha dos cursos em nível técnico e graduação tecnológica deve orientarse pelos Eixos Tecnológicos, definidos nos respectivos Catálogos de Cursos. A organização
curricular por Eixo Tecnológico fundamenta-se na identificação das tecnologias que se
encontram na base de uma dada formação profissional (bases tecnológicas) e dos arranjos
lógicos por elas constituídos (matrizes tecnológicas).
Por considerar os conhecimentos tecnológicos pertinentes a cada proposta de formação
profissional, os Eixos Tecnológicos facilitam a organização de itinerários formativos
correspondentes às diferentes ocupações/habilitações dos diversos setores da economia,
na perspectiva da articulação entre formação inicial e continuada de trabalhadores (FIC)
com os cursos de nível técnico e de nível tecnológico.
Os campi devem assegurar a integração e verticalização da Educação Básica à Educação
profissional e Educação Superior. A oferta de cursos de bacharelados e de cursos superiores
de tecnologia somente pode se dar nas áreas em que os campi ofereçam cursos técnicos
de nível médio.
Nenhum curso regular pode ter início sem Ato Autorizativo de Criação o que implica
na elaboração prévia dos Planos de Curso ou Projetos Pedagógicos dos Cursos e
encaminhamento à PROEN para análise e posterior apreciação e aprovação pelo Conselho
Superior. Na elaboração desses Planos e Projetos cabe observar que a nomenclatura
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dos cursos, os perfis profissionais e a carga-horária devem, preferencialmente, obedecer
ao estabelecido nos Catálogos de Cursos da Educação Profissional de nível técnico e
tecnológico e nas Diretrizes Curriculares Nacionais correspondentes. Em termos de Projetos
Pedagógicos dos Cursos superiores estes devem ser elaborados com coparticipação do
Núcleo Docente Estruturante. E em se tratando dos cursos técnicos integrados ao ensino
médio deve-se observar a carga horária definida nas Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio.
A oferta dos cursos de bacharelado deve priorizar as áreas em que a ciência e a tecnologia
são componentes determinantes, em especial as engenharias visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento; e a das
licenciaturas com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo
nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional deve observar as
demandas regionais em termos da carência de pessoal docente habilitado
No caso dos cursos de Formação Inicial e Continuada, será respeitada a autonomia dos campi,
na elaboração, planejamento e execução dos mesmos, sendo posteriormente comunicado
à Pró-Reitoria de Ensino.
Na desativação de cursos, quando necessário e respeitadas as normas gerais, o Campus
deve adotar estratégias para garantir a conclusão desses cursos pelos alunos que ficaram
retidos no percurso escolar e encaminhar solicitação à Pró-Reitoria de Ensino para análise
e emissão de Resolução de desativação pelo Conselho Superior.
O

Instituto,

fomentar

o

por

intermédio

diálogo

com

de

seus

órgãos

campi,

governamentais

deve
e

desenvolver

ações

não-governamentais,

e
na

perspectiva da Educação do Campo de modo a garantir a educação escolar e
profissionalização da população do campo nas suas mais variadas formas de
produção da vida.
A construção de uma política pública de educação do campo que rompa com
o

velho

paradigma

da

educação

rural,

fundamentada

na

categorização

de

urbano X versus rural pela adoção de mecanismos de gestão, apropriados não
só

pelas

instituições

escolares,

mas,

principalmente,

pelos

órgãos

gestores

dos setores de ensino.
Os campi devem ser os fomentadores dessa discussão na sua localidade, de modo a
construir a nova concepção de Educação do Campo contemplando a diversidade “sem
consagrar a relação entre um espaço dominante, o urbano, e a periferia dominada, o rural”
(Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, Parecer CNE/CEB
nº 36/2001).
Instâncias de reflexão e debate devem ser também criadas pelos campi, envolvendo a
comunidade local, os movimentos sociais e os gestores públicos da educação.
Nesse sentido, devem ser criados grupos de estudo e previstos canais de comunicação
entre os campi

para socialização de experiências e de conhecimentos próprios das

comunidades rurais e dos arranjos produtivos locais.
Gestões podem ser feitas pelos campi, junto às Secretarias Municipais de Educação
para inclusão no currículo do ensino fundamental de conteúdos/disciplinas, voltados
para os “saberes da terra”, de modo a atender as demandas da agricultura familiar, bem
como da adoção de procedimentos adequados, no atendimento às populações rurais
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em cursos da modalidade de EJA e FIC. Para tanto, é necessário que esses conteúdos
e procedimentos metodológicos sejam objeto de estudo e prática pedagógica dos
alunos dos cursos de licenciatura oferecidos nos campi.
Os campi devem prever o desenvolvimento de ações de formação inicial e continuada de
trabalhadores das populações rurais, atentando para as demandas e características da
localidade.
• Desenvolver estudos e estimular a pesquisa em torno de categorias vinculadas

à educação profissional e superior, na perspectiva de qualificar o debate
permanente em torno das novas demandas de Formação:
Cada Campus deve manter contínuos estudos e pesquisas relacionados às questões
conceituais e metodológicas que envolvem a educação profissional e superior, assim como
o debate em torno dos processos culturais, sociais e econômicos locais, na perspectiva de
subsidiar a elaboração e/ou reformulação dos planos e projetos pedagógicos dos cursos.
• Implementar ações afirmativas, tendo em vista fortalecer a política

institucional de Educação Inclusiva, admitida como cultura coletiva e não
como ação exclusivamente da gestão:
A educação inclusiva, compreendida enquanto cultura organizacional, exige de cada
Campus o desenvolvimento de ações que favoreçam transformações profundas na cultura
escolar e nas relações pessoais e institucionais. Estas ações devem considerar tanto as
condições de acesso como as condições de permanência com êxito de todos e isso implica
na adoção da equidade enquanto princípio institucional, uma vez que este admite o
tratamento diferenciado aos diferentes para se alcançar a igualdade. Tais ações envolvem,
entre outras, a formação profissional, a reconstrução das Propostas Curriculares, a
adaptação das condições físicas de acesso e das condições de aprender.
• Ampliar a oferta de educação a distância de modo a contribuir para o acesso

e a democratização do ensino em seus diferentes níveis e modalidades, e
ainda promover ações de formação continuada para os professores:
Na educação a distância, o uso dos recursos e das tecnologias nos diferentes níveis e
modalidades deverá integrar o ambiente do ensino e da aprendizagem, como meio educativo
e formador, cumprindo a função social da educação, resguardando a interatividade entre
as pessoas, o foco nos princípios pedagógicos da interdisciplinaridade e contextualização,
a difusão da cultura, respeitando as diversidades, além de favorecer a superação das
distâncias geográficas, das relações espaço e tempo, permitindo a qualificação dos sujeitos.
Nesse sentido, devem ser desenvolvidos estudos para aperfeiçoar as ferramentas de
interação e acompanhamento do aluno no ambiente virtual e as metodologias de ensino
a distância.

6.5. ESTRUTURAÇÃO DOS PROJETOS
PEDAGÓGICOS DE CURSO
A organização curricular dos Cursos no IFMA deve prever o desenvolvimento de conhecimentos profissionais sintonizados com o respectivo setor produtivo, por eixo tecnológico estruturador em articulação
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com as demandas socioeconômicas e culturais. E, ainda, na organização e gestão do currículo, deve-se
privilegiar a abordagem interdisciplinar e contextualizada, viabilizada pela prática educativa planejada e
desenvolvida coletivamente.
A estrutura dos Planos de Curso, tanto em nível técnico, inclusive na modalidade de Educação de Jovens
e Adultos, quanto em nível tecnológico, deve obedecer ao previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
Na elaboração dos Planos de Cursos Técnicos, na forma integrada, deve ser observado, ainda, o que segue:
• A Filosofia, Sociologia, Arte e Educação Física devem ser entendidas como conhecimentos
imprescindíveis à formação do cidadão crítico e criativo.
• A Educação Ambiental como prática educativa integradora deve ser desenvolvida de forma
transversal.
Nos cursos integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, a metodologia didático-pedagógica
deve adequar-se às características desses “sujeitos das aprendizagens”, compreendendo e favorecendo as
suas lógicas de aprendizagens.
Na Educação Técnica de Nível Médio, a estrutura dos Planos de Cursos deve conter, pelo menos, os
seguintes itens:
• Identificação do curso;
• Justificativa e objetivos;
• Requisitos e formas de acesso;
• Perfil profissional de conclusão;
• Organização curricular;
• Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores;
• Critérios e procedimentos de avaliação;
• Biblioteca, instalações e equipamentos;
• Perfil do pessoal docente e técnico;
• Certificados e diplomas a serem emitidos.
Na Educação Superior, a estrutura dos Projetos Pedagógicos dos Cursos deve conter, pelo menos, os
seguintes itens:
• 1. Identificação do curso: Nome do curso; Grau do curso (licenciatura, bacharelado
ou superior de tecnologia); Número de vagas; Endereço de funcionamento; Turno(s) de
funcionamento; Carga horária total; Período de integralização (mínimo e máximo);
• 2. Justificativa;
• 3. Objetivos;
• 4. Requisitos e formas de acesso;
• 5. Organização didático pedagógica; Políticas institucionais no âmbito do curso; Perfil
profissional do egresso; Organização curricular (estrutura curricular, matriz, ementário
e respectiva bibliografia básica e complementar); Metodologia; Estágio curricular
supervisionado; Trabalho de conclusão de curso – TCC; Atividades complementares ou
estudos integradores; Apoio ao discente; Avaliação do curso; Avaliação da aprendizagem.
• 6. Corpo docente e administrativo: Núcleo docente estruturante - NDE; Corpo docente
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(titulação, regime de trabalho e disciplinas a serem ministradas no curso); Colegiado do
curso.
• 7. Infraestrutura: Instalações (acessibilidade, espaços para professores e coordenação;
salas de aula); Biblioteca (instalações e acervo físico e virtual); Laboratórios didáticos de
formação básica e específica para o curso.
Na elaboração dos projetos pedagógicos dos cursos observar-se-á nas licenciaturas a inserção de Educação
das Relações Étnico-Raciais e temáticas que dizem respeito aos afro-brasileiros e indígenas e a inserção
de LIBRAS como disciplina obrigatória. Nos demais cursos deverá ser incluído LIBRAS como disciplina
optativa, conforme preceitua o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.
Os projetos pedagógicos devem atentar, no caso da educação ambiental, para as disposições da Lei nº
9.795/1999, que estabelece a educação ambiental como componente essencial e permanente da educação
nacional.
No caso das licenciaturas, os cursos devem ser organizados em tempo máximo de 4 (quatro) anos e os de
tecnólogos em tempo máximo de 3 (três) anos.
Cada Campus pode estabelecer a duração dos seus cursos em termos de hora/aula, desde que garantam
a carga horária total mínima, estabelecida nas Diretrizes Curriculares que é sempre posta em termos de
hora/relógio (60 minutos).

6.6. ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Quanto aos cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, considerando a não obrigatoriedade
do Estágio Supervisionado na forma do que estabelecem as Diretrizes Curriculares Nacionais, cada
Campus, ao optar pela inclusão do estágio como componente curricular obrigatório, deve fazê-lo levando
em conta as exigências profissionais e as condições disponíveis na localidade e na Instituição para sua
efetivação em termos legais e operacionais.
Na Educação Superior, o Estágio Curricular Supervisionado será realizado em conformidade com as
Diretrizes Curriculares específicas de cada curso.
O estágio, nas suas questões administrativas, ficará sob a gestão da Pró-Reitoria de Extensão e de Relações
Institucionais, e nas questões pedagógicas fica sob a gestão da Pró-Reitoria de Ensino.

6.7. ACOMPANHAMENTO DE EGRESSOS
O Instituto Federal do Maranhão desenvolverá um sistema de acompanhamento de egressos sob a
coordenação da Pró-Reitoria de Extensão e (PROEXT), de forma a:
• cadastrar os egressos do IFMA de modo a mantê-los informados sobre eventos, cursos,
atividades e oportunidades oferecidas pela Instituição;
• promover encontros periódicos para a avaliação e a adequação dos currículos dos cursos,
por intermédio das instituições e organizações sociais e especialmente dos ex-alunos;
• possibilitar as condições de avaliação de desempenho dos egressos em seus postos de
trabalho;
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• ter indicadores para a avaliação contínua dos métodos e técnicas didáticas e dos conteúdos
empregados pela Instituição no processo ensino-aprendizagem;
• disponibilizar aos formandos as oportunidades de emprego, encaminhadas à Instituição
por parte das empresas e agências de recrutamento e seleção de pessoal;
• promover atividades festivas, artísticas, culturais e esportivas que visem à integração dos
egressos com a comunidade interna;
• promover o intercâmbio entre ex-alunos;
• identificar junto às empresas e organizações os seus critérios de seleção e contratação.
É fundamental nesta questão que se aproveite a experiência de todos os profissionais que passaram pelo
ambiente escolar e que, após sua formação, possam contribuir com a visão das condições de mercado de
trabalho que encontraram e com as exigências em relação aos conhecimentos e às principais competências
e habilidades que lhes foram requisitadas.
A Instituição deve identificar as dificuldades de seus egressos e coletar informações do mundo do trabalho,
com vistas a formar profissionais cada vez mais capacitados para interpretar e atuar com competência na
realidade produtiva.

6.8. ATIVIDADES COMPLEMENTARES
As atividades complementares previstas no Projeto Pedagógico de Curso objetiva enriquecer o processo
de ensino-aprendizagem, enfatizando a complementação da formação social e profissional na área do
curso.
Parte dessas atividades poderá ser planejada pela própria instituição, através das coordenações dos
cursos, como também deverão ser buscadas pelo próprio estudante. Ressalte-se o importante papel da
instituição no que diz respeito ao incentivo e ao apoio a essas atividades.

6.9. PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSOS
O trabalho de conclusão de curso (TCC) é uma produção textual, caracterizada como uma atividade
curricular e de comprovação do saber adquirido pelo acadêmico, observando as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e a forma culta na língua portuguesa, bem como a abordagem de
temas relacionados à área de atuação do curso definidos nos termos de cada Projeto Pedagógico de Curso
de Graduação dos campi do IFMA, obedecidas as normas institucionais.

6.10. MOBILIDADE ACADÊMICA
Com o entendimento de que devem ser dadas ao estudante da graduação todas as oportunidades de
ampliação da formação: meios, espaços e tempo diversificados, o IFMA prever de forma regulamentar a
mobilidade acadêmica dos estudantes, possibilitando nos cursos de graduação o intercâmbio estudantil
com outras instituições de educação superior no Brasil e no exterior.
As condições dessa mobilidade estão regulamentadas em Resolução que trata das Normas Gerais dos
Cursos de Graduação do IFMA.
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6.11. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
6.11.1 Histórico da Educação a Distância no
Instituto Federal do Maranhão
A educação a distância (EAD) é uma modalidade na qual as atividades didático-pedagógicas ocorrem
mediadas por Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) entre estudantes e profissionais
que estejam em lugares e tempos diversos. Essa modalidade ancora-se em bases legais estabelecidas a
partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996).
A trajetória da Educação a Distância no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
iniciou em 2009, por meio da adesão aos Programas da Rede e-Tec Brasil e da Universidade Aberta do
Brasil (UAB).
No âmbito da Rede e-Tec, inicialmente, as ações concentraram-se na oferta dos cursos técnicos subsequentes em Manutenção e Suporte em Informática, Agropecuária e Serviços Públicos. Posteriormente,
nos anos de 2013 a 2015, a oferta foi diversificada e ampliada incluindo os cursos do Profuncionário
(Multimeios Didáticos, Infraestrutura Escolar, Secretaria Escolar e Alimentação Escolar), além de mais três
cursos técnicos subsequentes: Segurança do Trabalho, Secretariado e Informática para Internet. No ano de
2015, também foi ofertada pela Rede e-Tec o curso de Especialização em Educação Profissional Integrada
com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos e os Cursos de Formação Inicial e
Continuada de Idiomas nas áreas de Inglês e Espanhol.
As mudanças ocorridas no cenário político brasileiro, iniciadas a partir de 2014, tiveram reflexos notáveis
nas ações de programas governamentais voltados para o fomento da EAD. Destaca-se entre tais reflexos a
criação do programa MedioTec voltado para a oferta de cursos técnicos concomitantes para o público de
estudantes do Ensino Médio.
No segmento de cursos superiores, no ano de 2009, uma importante conquista ocorreu com o
credenciamento da instituição para a oferta de cursos a distância, o que possibilitou a oferta por meio
do sistema da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Os primeiros cursos ofertados pela UAB foram:
Licenciatura em Computação e Licenciatura em Química. Por meio de Edital lançado pela Capes em
2014, o IFMA homologou sua proposta e passou a ofertar novos cursos, entre estes: Licenciatura em
Matemática, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Formação Pedagógica
para Graduados não Licenciados, Especialização em Informática na Educação e Especialização em
Geoprocessamento.
No período de 2009 a 2011, em um cenário no qual os programas de fomento à EAD mitigam for falta
de investimentos e recursos públicos, a Institucionalização da Educação a Distância passa a ser uma
alternativa para manutenção da oferta EAD e ampliação da oferta de vagas institucionais. No entanto,
além de visar a criação de cursos com esforço próprio, a institucionalização traz em seu cerne um conjunto
de ações que visam à comunidade interna e externa possibilidades de acesso à educação por meio da EAD
de modo a garantir uma trajetória de crescimento para IFMA.
Contudo, para que isso seja possível, se faz necessário o investimento em recursos humanos, físicos e
tecnológicos, os quais encontram-se previstos no Plano de Gestão para a Modalidade EAD que prevê a
ampliação e formação do quadro de pessoal, investimentos em estrutura física e a expansão e atualização
de equipamentos.
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6.11.2 Abrangência Geográfica
A Lei n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) estabelece em seu Art. 80, que o
poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos
os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada e que a EAD será organizada com abertura
e regimes especiais e oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União.
Para tanto, a oferta de cursos EAD pelo IFMA abrange geograficamente do Estado do Maranhão com um total
de 217 municípios, visando ao atendimento da grande demanda por formação das diversas comunidades e
empresas, considerando as especialidades e competências dos docentes de seus diversos campi.

6.11.3 Infraestrutura Física, Tecnológica e de
Pessoal
As unidades de ensino do IFMA ofertantes de cursos EAD, bem como os polos de apoio presencial
(tanto institucional, quanto da UAB), mantém infraestrutura física, tecnológica e de pessoal
adequada ao projeto pedagógico dos cursos, ao quantitativo de estudantes matriculados e à
legislação específica, para a realização das atividades presenciais, especialmente no que concerne:
• Salas de aula ou auditório;
• Laboratório de informática;
• Laboratórios específicos presenciais ou virtuais;
• Sala de tutoria;
• Ambiente para apoio técnico-administrativo;
• Acervo físico ou digital de bibliografias básica e complementar.
O Plano de Formação para a educação a distância prevê a capacitação dos profissionais que atuam na
modalidade, bem como realiza o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos nas unidades de ensino
e polos de educação a distância.

6.11.4 Sede - Unidade Gestora da EAD no IFMA
Com o objetivo de atuar sistemicamente junto aos campi do IFMA, foi constituída em 2010 a unidade
gestora da EAD no IFMA denominada Diretoria de Educação a Distância (DEAD). Considerando a EAD até
então um fenômeno emergente e em fase de discussão na esfera acadêmica, a principal função da DEAD
em sua primeira fase foi voltada para a compreender como incorporar práticas e instaurar procedimentos,
ações, políticas e diretrizes para a educação a distância no IFMA.
Em 2016, por meio da Resolução IFMA/CONSUP nº 121, de 24 de outubro de 2016, a unidade Gestora da
EAD no IFMA passa à instância de Centro de Referência Tecnológica, amparado pela Portaria nº 1.291/2013,
que versa sobre a organização do Institutos Federais. A mudança de Diretoria Sistêmica para Centro de
Referência, traz como aspecto notável a prerrogativa da oferta de cursos, ou seja, além de manter atuação
como referencial para apoio sistêmico aos campi no que tange à formação de pessoal e assessoria técnica
ao uso da Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), formulação das diretrizes e política de EAD, o CERTEC
passa a ofertante de cursos e disciplinas, cujo principal eixo de atuação consiste em cursos de formação
para uso de tecnologias no ensino e projetos que envolvam a educação a distância.
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Pro-Reitorias
Campi
Diretorias Sistêmicas
Centros de Referência

Contemplada no organograma ligado diretamente

CERTEC

ao Reitor, a atuação do Centro de Referência
Tecnológica ocorre em colaboração com as demais
unidades de ensino e segmentos da instituição.

6.11.5 Polos de Educação a Distância (EAD)
De acordo com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, o polo de apoio presencial “é a unidade
acadêmica e descentralizada, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades presenciais
relativas aos Cursos ofertados na modalidade a distância”. O polo é o espaço físico de apoio presencial
aos estudantes, cujas instalações físicas devem assegurar as condições necessárias ao atendimento dos
discentes no que se refere aos aspectos tecnológicos, de laboratório, de biblioteca, entre outros.
As atividades dos cursos e programas da modalidade a distância do IFMA tais como, tutorias, avaliações,
estágios, práticas profissionais e laboratoriais e defesa de trabalhos de conclusão de curso, conforme
preconizam os dispositivos legais vigentes, ocorrem nos polos institucionais, localizados em campi do
próprio IFMA, e nos polos da Universidade Aberta do Brasil, credenciados pela Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
A manutenção da estrutura organizacional dos polos que garanta o suporte técnico e didático é
imprescindível para que os processos de ensino e de aprendizagem possam se efetivar. A adequação
e manutenção física e tecnológica dos polos de apoio presencial são condições determinantes para
realização de atividades presenciais
O IFMA, por meio do Centro de Referência Tecnológica, estabelecerá regulamentação institucional
com as diretrizes para o credenciamento de polo que assegure as condições necessárias às atividades
administrativo-pedagógicas, tais como:
• Localidade de fácil acesso à maioria dos estudantes;
• Plano de atendimento em horários diversificados, principalmente para incluir os estudantes
trabalhadores;
• Plano para capacidade de atendimento de estudantes, considerando turmas de no mínimo
25 estudantes;
• Infraestrutura física, tecnologias e equipamentos que assegurem as exigências de
dispositivos oficiais do Ministério da Educação;
• Recursos humanos para atuar na gestão do espaço físico, nas ações didáticas e de apoio
técnico.
A criação de polo de educação a distância, fica condicionada ao cumprimento dos parâmetros definidos
pelo Ministério da Educação e apreciação do Conselho Superior do IFMA. A criação e a extinção dos polos
de educação a distância serão tornados públicos.
A previsão para a implantação dos polos de apoio presencial encontra-se descrita no planejamento de
oferta de cursos a distância dos campi, justificado o processo de credenciamento a partir de estudos que
consideram a distribuição geográfica, a demanda por formação e os indicadores estabelecidos no PNE.
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Atualmente, os polos para oferta de cursos a distância do IFMA encontram-se na figura a seguir:
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33
10
22.
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43
46
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20
28
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25.
9
26.
14
27.
42
31
16
28.
4
29.
8
30.
12
31.
25
38
32.
27
33.
15
34.
1. Açailândia
35.
2. Aldeias Altas
36.
3. Bacabal
37.
4. Barra do Corda
38.
5. Barreirinhas
39.
6. Bom Jesus das Selvas 40.
7. Brejo
41.
8. Buriti Bravo
42.
9. Caxias
43.
10. Chapadinha
44.
11. Codó
45.
12. Colinas
46.

Cururupu
Dom Pedro
Fortaleza dos Nogueiras
Graça Aranha
Humberto de Campos
Imperatriz
Itapecuru-Mirim
Lago da Pedra
Mirinzal
Morros
Palmeirândia
Paraibano
Passo Lumiar
Pastos Bons
Pedreiras
Pinheiro
Porto Franco
Presidente Dutra
Presidente Médici
Santa Inês
Santa Luzia do Paruá
Santa Rita
São Benedito do Rio Preto
São Bernardo
São José dos Patos
São José de Ribamar
São Luís
São Luís Gonzaga do Maranhã
Senador Alexandre Costa
Timbiras
Tutóia
Viana
Vitorino Freire
Zé Doca

Figura: Polos para oferta de cursos a distância do IFMA

6.11.6 Cursos e Programas na Modalidade EAD
6.11.6.1 Metodologia e Tecnologia Adotadas
O IFMA busca desenvolver metodologias e tecnologias de ensino a distância para a oferta de cursos e
disciplinas de forma a ampliar o espectro de formação de conhecimento dos estudantes.
Os projetos pedagógicos dos cursos referenciam a capacitação de profissionais que atuam na modalidade,
o ambiente virtual de aprendizagem, os materiais didáticos e metodologias diversas, considerando o
contexto do curso e a realidade em que ele será aplicado.

6.11.6.2 Previsão da Capacidade de Atendimento ao
Público
A oferta prevista para o período de vigência deste PDI é apresentada no PLANO DE OFERTA A DISTÂNCIA
2019-2023 planejado por cada Campus.
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6.12. UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB)
A consolidação da EAD no IFMA deu-se a partir dos modelos fomentados pela Universidade Aberta
do Brasil (UAB), que se configura em um programa estruturante direcionado à indução e fomento da
educação superior na modalidade a distância. De acordo com a Diretoria de Educação a Distância da Capes
(DED/Capes),
[...] o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação de
iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais [...] com as
universidades públicas e demais organizações interessadas, enquanto viabiliza
mecanismos alternativos para o fomento, a implantação e a execução de
cursos de graduação e pós-graduação de forma consorciada. Nessas condições,
funciona como um eficaz instrumento para a universalização do acesso ao
Ensino Superior e para a requalificação do professor em outras disciplinas,
fortalecendo a escola no interior do Brasil, minimizando a concentração de
oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e evitando o fluxo
migratório para as grandes cidades (CAPES, 2013b).
A UAB foi instituída com o objetivo de formatar as bases para uma universidade aberta e a distância no
Brasil numa perspectiva de expansão e interiorização da oferta de cursos superiores pelo país, para o
alcance de pessoas que não poderiam realizar sua formação na educação presencial.
Para efetivar suas ações, o sistema UAB estabelece colaboração entre a União e os entes federativos para
o estabelecimento de polos de apoio presencial e execução das atividades pedagógicas.
A oferta de cursos no âmbito da UAB prevista para o período de vigência deste PDI é apresentada no
PLANO DE OFERTA A DISTÂNCIA 2019-2023 de cada Campus.

6.13. ARTICULAÇÃO ENTRE AS MODALIDADES
PRESENCIAIS E A DISTÂNCIA E INCORPORAÇÃO
DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
O desenvolvimento de práticas pedagógicas com o uso de recursos tecnológicos virtuais começa a ganhar
evidência no IFMA, fenômeno esse que corrobora para a articulação entre as modalidades presencial
e a distância. A educação apoiada por tecnologias interativas, os conteúdos e as ferramentas digitais
assumem papel de destaque e oferecem novas formas de trabalho e de aprendizagem. A forte tendência
que emerge desse cenário é a combinação de atividades de aprendizagem características do modelo
presencial de educação, articuladas com atividades desenvolvidas a distância, modelo definido por alguns
especialistas como Ensino Híbrido.
O crescimento da EAD no IFMA, potencializa um campo fértil para a inovação, por meio da criação de
ambientes virtuais de aprendizagem. Nesse sentido, está em execução o projeto institucional IFMA Digital,
como parte dos projetos estratégicos, com o objetivo de dotar o IFMA de uma plataforma educacional
de cursos e módulos auto instrucionais. O projeto IFMA DIGITAL atende diretamente aos dois objetivos
traçados no mapa estratégico, sendo estes: Intensificar o uso de tecnologias e metodologias inovadoras
no processo educacional; Ampliar e diversificar as atividades voltadas à educação a distância.
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No que tange ao aspecto normativo, o IFMA está em fase de construção de documentos orientadores para
regulamentação das práticas pedagógicas inerentes o desenvolvimento das atividades na modalidade a
distância. Tais normativas internas estão sendo construídas pautadas nos instrumentos legais vigentes
que passaram por alterações nos últimos anos.
Fundamentalmente, as normativas em minuta preveem a utilização do percentual de atividades a distância
em cursos presenciais; aspectos relativos à formação de profissionais para atuar na modalidade de
ensino a distância; aproveitamento de estudo entre ambas as modalidades; estrutura física e tecnológica
necessária para oferta dos encontros presenciais.

7. ACERVO ACADÊMICO
DIGITAL
O Instituto Federal do Maranhão conta com um acervo riquíssimo em informações, estatísticas e dados
importantes para o desenvolvimento de ações e programas, para promover educação profissional,
científica e tecnológica comprometida com a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável, através
da inclusão social, da cooperação, da gestão democrática e participativa e da inovação.
Todo o acervo administrativo e acadêmico do Instituto Federal do Maranhão, angariado ao longo de sua
existência, está emoldurado em seus documentos, formando o mais precioso bem de uma instituição,
a sua memória, que, portanto, precisa ser preservada com o tratamento adequado, criando condição
segura e célere para consulta.
Por reconhecer que essas informações são valiosíssimas para a execução da atividade fim deste Instituto,
cabe-nos propiciar as condições para que o produto de muito trabalho e dedicação seja preservado. Para
tal, se deve utilizar as modernas ferramentas da Gestão de Documentos.
Acrescenta-se, a existência de uma tendência crescente no âmbito da Administração Pública Federal no
tocante à melhoria no gerenciamento documental, a qual vem sendo ratificada em normas legais como:
• Portaria Normativa SEGRT/MP nº 4, de 10 de março de 2016, que criou o Assentamento
Funcional Digital (AFD), como forma de agilizar o acesso à informação, subsidiar a tomada
de decisão, resguardar os direitos e os deveres dos órgãos, entidades e de seus agentes,
que considera o AFD como documento arquivístico, sendo observadas as orientações
emanadas do Arquivo Nacional, órgão central do Sistema de Gestão de Documentos de
Arquivo – SIGA, da Administração Pública Federal, e que os órgãos e entidades deverão
estabelecer procedimentos de preservação e guarda dos documentos constantes dos
assentamentos funcionais físicos;
• Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação das instituições de educação superior - IES e dos cursos
superiores de graduação e de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial e a
distância, no sistema federal de ensino, determinando em seu Art. 104 que: os documentos
que compõem o acervo acadêmico das IES na data de publicação deste Decreto serão
convertidos para o meio digital, mediante a utilização de métodos que garantam a
integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nos documentos originais,
nos termos da legislação.
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Por conseguinte, este Instituto Federal do Maranhão, no dia 27/09/2018, abriu processo licitatório (Processo
23249.046718.2018-72) para Contratação de Empresa Especializada em Gestão de Documentos, conforme
levantamento de acervo deste órgão:

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

CAMPUS

CURSOS

MATRÍCULAS

SERVIDORES

IMAGENS

São Luís – Monte Castelo
Imperatriz
Codó
São Luís – Maracanã
Buriticupu
Santa Inês
Caxias
Zé Doca
Barra do Corda
São João dos Patos
Timon
Açailândia
Pinheiro
São Raimundo das Mangabeiras
São Luís – Centro Histórico
Bacabal
São José de Ribamar
Barreirinhas
Coelho Neto
Alcântara
Viana
Grajaú
Pedreiras
Rosário
Presidente Dutra
Araioses
Porto Franco
Carolina
Itapecuru Mirim
Reitoria

66
28
16
22
28
15
35
11
19
24
17
18
17
14
20
17
18
14
6
10
8
9
8
11
6
4
4
4
-

6.000
2.742
1.822
1.605
1.559
1.512
1.468
1.441
1.400
1.219
1.138
1.134
1.039
984
956
787
698
687
541
479
411
345
344
329
230
193
175
127
Total de imagens:

528
210
159
243
105
101
123
79
97
90
110
122
91
110
136
98
64
94
69
89
31
65
53
29
16
20
29
21
26
282

1.318.800
596.000
399.400
374.000
338.400
325.600
325.200
306.200
303.200
266.600
253.000
254.800
229.400
221.600
222.400
180.400
156.000
159.000
123.200
115.600
90.000
83.800
81.000
73.800
50.400
43.400
41.600
30.400
5.200
56.400
7.024.800

São Luís – Monte Castelo
Arquivo Morto Aposentado
3º Grau
CRE
Total de imagens:

3.052.000
312.000
1.299.000
4.663.000

Total geral de imagens:

11.687.800

Serviços a serem contratados:

1) Serviço Técnico em Consultoria, Diagnóstico Documental, Revisão e Elaboração do
Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos
Esta atividade consiste em Consultoria Arquivística para a execução das seguintes atividades:
• Diagnóstico Documental;
• Modelo Normativo;
• Revisão, adequação e/ou elaboração, sob demanda, do Código de Classificação de
Documentos de Arquivo – área fim;
• Revisão, adequação e/ou elaboração, sob demanda, do Tabela de Temporalidade de
Documentos de Arquivo – área fim;
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• Manuais de Tratamento Técnico;
• Treinamento de Multiplicadores;
• Consultoria Arquivística que não se enquadrem nas atividades anteriores.

2) Tratamento Documental, incluindo Higienização, Ordenação e Preparo para
Armazenagem
A contratante estabelecerá os critérios que definirão os documentos a serem higienizados de acordo com
a temporalidade estabelecida pela TDD do CONARQ para os documentos da atividade-meio. Portanto,
os documentos com tempo de guarda expirado ou com tempo de guarda inferior ou igual a 2 anos não
deverão ser higienizados. Tal prazo pode ser reavaliado de acordo com o Plano de Trabalho acordado.

3) Classificação arquivística
Consiste na atribuição do código de classificação referente ao assunto do documento. Seus objetivos são:
• Estabelecer a relação orgânica dos documentos arquivísticos;
• Assegurar que os mesmos sejam identificados de forma consistente ao longo do tempo;
• Possibilitar a avaliação de um grupo de documentos de forma que os documentos
associados sejam transferidos, recolhidos ou eliminados em conjunto e
• Auxiliar na recuperação de todos os documentos arquivísticos relacionados a determinada
função ou atividade.

4) Digitalização de documentos com OCR
Prestação de serviços de digitalização e identificação de documentos em papel formato A4, A3 ou menores
em imagem digital. Na eventualidade do surgimento de documentos em formatos maiores no acervo da
Contratante, a possibilidade de execução dos serviços será objeto de prévia consulta à contratada e a
cobrança dos serviços observará a proporção entre o formato padrão.
não
Recebimento
físico dos
documentos

Contagem,
conferência
com a guia de
solicitação

Identificação e
separação dos
documentos

Preparo para
escaneamento

Escaneamento
do documento

Qtde.
Imagens =
Páginas

não
sim
não
Comparação
entre docto.
físico e o
digital

Docto.
digital =
físico

sim

Verificação do
formato de
salvamento de
imagem

Indexação
manual das
imagens

Conferência
dos dados
informados

Dados
corretos

sim

Gravação da
imagem indexada
(individualizada
por solicitação)

Recomposição
dos doctos.
físicos

Devolução dos doctos.
físicos ao Atendente
solicitante (individualizada
por solicitação)

Fim do
Processo

5) Assinatura Digital com carimbo de tempo
Após a geração dos PDFs, os documentos deverão ser assinados digitalmente. A assinatura digital é uma
modalidade de assinatura eletrônica, resultado de uma operação matemática que utiliza algoritmos de
criptografia assimétrica e permite aferir, com segurança, a origem e a integridade do documento.
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6) Inventário e identificação de documentos
Todos os processos ou dossiês deverão ser identificados. A contratada deverá fornecer sistema que
permita o planilhamento dos lotes a serem arquivados.

7) Transferência ordenada
Todo o manejo e a movimentação dos documentos são de responsabilidade da contratada, devendo a
mesma empregar todas as medidas que assegurem a integridade física dos mesmos, inclusive dispondo
para tal de caminhões fechados e não identificados.

8) Guarda externa de documentos
A contratada disponibilizará instalações adequadas para o tratamento técnico e para a guarda documental,
garantindo a total segurança e integridade física dos documentos pertencentes à Contratante, cuidado
esse que se iniciará na coleta do acervo nas dependências da empresa terceirizada e no transporte dos
mesmos.

9) Consulta/manipulação de documentos
A contratada deverá atender às solicitações de consulta/manipulação de documentos no prazo máximo
de 48 horas, a partir do pedido efetivado.

10) Licença de Uso em Nuvem do Repositório Digital
O Repositório Digital deve compreender licenças de módulos e aplicativos integrados que contemplem
todos os requisitos indicados neste documento, além dos softwares necessários à integração de seus
componentes entre si e de seus componentes aos componentes de infraestrutura.

11) Armazenagem Eletrônica de Documentos em Nuvem
O Repositório Digital, bem como suas imagens e seus documentos associados, deverá estar hospedado
em estrutura própria da contratada, com alta disponibilidade e monitoramento de segurança.

12) Solução de captura de documentos integrada com o Repositório Digital e o SUAP
Com a implantação do Repositório Digital e a utilização do SUAP, se faz necessário uma ferramenta de
captura integrada, em que o usuário possa enviar o arquivo digitalizado (geralmente um PDF) diretamente
para as soluções, informando somente o número do processo ou outros metadados que identifiquem o
processo a que ele se refere.

13) Serviços Técnicos de Garantia e Suporte Remoto
Entende-se como o suporte a atividade de atendimento remoto solicitado pelo usuário através de website,
e-mail, telefone ou outro meio disponível pelo fabricante do Repositório Digital.

14) Serviços Técnicos de Implantação, Manutenção Evolutiva e Customização do Repositório
Digital
A contratada deverá disponibilizar equipe técnica para executar os serviços de Manutenção Evolutiva e
Customizações necessárias no Repositório Digital disponibilizado.
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8. BIBLIOTECAS DO IFMA
As bibliotecas do IFMA encontram-se estabelecidas em seus campi. Ao contribuir com ensino, pesquisa
e extensão, na educação superior, básica e profissional, as bibliotecas assumem duas classificações:
‘Escolar’ por atender alunos da educação básica; e ‘Universitária’ por atender alunos da educação superior.
Neste cerne, é importante que esse conjunto de Bibliotecas se atente a normas, planos institucionais,
regulamentos, instrumentos e diretrizes internacionais (elementos norteadores) referentes a Biblioteca
Escolar e Biblioteca Universitária para que possam orientar seus afazeres, serviços, infraestruturas,
atividades e práticas, chegando a um padrão, de modo a dar sua parcela de contribuição para
alcance da missão e objetivos da instituição proporcionando um bom atendimento a comunidade
acadêmica e escolar.
Com base nos elementos norteadores – o próprio PDI; a Lei n° 12.244, de 24 de maio de 2010, que
dispõe sobre a universalização das bibliotecas nas instituições de ensino do país; Diretrizes da IFLA/
Unesco para Bibliotecas Escolares; Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação, Presencial e a
Distância: reconhecimento, renovação de reconhecimento, INEP/SINAES de outubro de 2017; Resolução
do Conselho Federal de Biblioteconomia n° 199/2018, que dispõe sobre os parâmetros a serem
adotados para a estruturação e o funcionamento das Bibliotecas Escolares – traça-se os Parâmetros para
as bibliotecas do IFMA.

8.1 PARÂMETROS PARA AS BIBLIOTECAS DO IFMA
Seguir, ou buscar atender os parâmetros é o que deve ser priorizado pelas Bibliotecas do IFMA de modo a
fazer esses organismos informacionais dinâmicos um ambiente acessível e democrático disponibilizando:
uma boa arquitetura e ambiente agradável; técnicas e tecnologias; regulamentos coerentes com a
comunidade e a realidade da instituição; serviços de qualidade; e materiais informacionais de forma
rápida e organizada.
Para o conceito ‘Aceitável’, entende-se que os indicadores são mínimos, devendo as Bibliotecas atendêlos para que possam disponibilizar o básico a seus usuários, ou seja, não seria o ideal, mas sim o mínimo
para se configurarem com Bibliotecas de acordo as legislações vigentes. Já, para o conceito ‘Ótimo’ os
indicadores representam a excelência, algo palpável a ser alcançado, sendo sinônimo de boa qualidade,
que atente aos elementos norteadores, podendo-se ir mais além. Estes parâmetros devem ser referenciais
para instituição (o campus ao qual a biblioteca atende), podendo ser flexíveis, adaptáveis e aperfeiçoados
dadas as mudanças sociais, institucionais e econômicas.
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8.1.1 Parâmetros
ESPAÇO FÍSICO, LOCALIZAÇÃO E AMBIENTE: ACERVO E USUÁRIOS
Aceitável

Ótimo

• Área total: 100m a 200m

• Área total: 100m a 1.000m2;

• Espaço para abrigar o acervo geral, coleção de
referência e periódicos científicos (separado) de 50 m2
a 100 m2;

• Espaço para abrigar o acervo geral, coleção de
referência e periódicos científicos (separado) de 100 m2
a 150 m2;

• Salão de estudos (com assentos individuais e coletivos,
com cabine para estudo individual e Balcão de
atendimento de 25 m2 a 50 m2 ;

• Salão de estudos (com assentos individuais e coletivos,
com cabine para estudo individual e Balcão de
atendimento de 100 m2 a 150 m2;

• Localização central em piso térreo;

• Localização central em piso térreo;

• Iluminação apropriada e suficiente por janelas ou
fontes artificiais;

• Iluminação apropriada e suficiente por janelas ou
fontes artificiais;

• Condições adequada às necessidades especiais de
usuários portadores de deficiências;

• Condições adequada às necessidades especiais de
usuários portadores de deficiências;

• Salas para o trabalho técnico e intelectual do(s)
bibliotecário(s).

• Sala para depósito de livros que ainda serão
processados para ingresso no acervo e sala de
processamento técnico.

2

2;

2

ASSENTOS PARA USUÁRIOS
Aceitável

Ótimo

• Assentos para acomodar uma turma, do ensino médio
ou do superior, além de usuários avulsos (com mesas
suficientes para 50 assentos coletivos);

• Assentos para acomodar simultaneamente duas
turmas, uma do ensino médio e uma do superior, além
de usuários avulsos (com mesas suficientes para 150
assentos coletivos);

• 6 cabines individuais com assentos.

• Mais 10 cabines individuais com assentos.

AMBIENTE PARA OS SERVIÇOS FINS (CIRCULAÇÃO E REFERÊNCIA)
Aceitável

Ótimo

• 1 balcão de atendimento;

• 1 balcão de atendimento;

• 3 assentos;

• 4 assentos;

• 3 computadores para uso exclusivo dos funcionários.

• 4 computadores para uso exclusivo dos funcionários.

AMBIENTE PARA OS SERVIÇOS FINS (CIRCULAÇÃO E REFERÊNCIA)
Aceitável

Ótimo

• Sala com no mínimo 10m2;

• Sala com no mínimo 20m2;

• 1 mesa de escritório;

• 2 mesas de escritório;

• 2 assentos;

• 4 assentos;

• 1 computador para catalogação e demais serviços
biblioteconômicos;

• 2 computadores para catalogação e demais serviços
biblioteconômicos;

• Espaço para novas aquisições.

• Mobiliário para remanejamento, guarda e novas
aquisições;
• Mobiliário para restaurações.

ACERVO DE LIVROS COMPATÍVEL COM O NÚMERO DE ALUNOS: COMUNIDADE ESCOLAR
Aceitável

Ótimo

• Pelo menos 1 título por aluno matriculado;

• Pelo menos 4 títulos por aluno matriculado;

• Coleção literária (contemplando o público infantojuvenil) para fomento a leitura e estudo da literatura.

• Coleção literária (contemplando o público infanto-juvenil)
para fomento da leitura e acesso as diversas linguagens
artístico literárias.
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ACERVO DE LIVROS COMPATÍVEL COM A DEMANDA DOS CURSOS: COMUNIDADE ACADÊMICA
Aceitável

Ótimo

• O acervo físico da bibliografia básica e complementar
deve está adequado, atualizado e atender exigências
dos MEC para conceito 3 ou 4.

• O acervo, físico e/ou virtual, da bibliografia básica e
complementar deve está adequado, atualizado e atender
exigências dos MEC para conceito 5.

ACESSO À INTERNET COMPLEMENTANDO O ACERVO
Aceitável

Ótimo

• Rede cabeada;

• Rede cabeada;

• Wi-fi;

• Wi-fi;

• 6 computadores desktop.

• Notebooks para empréstimo interno (1 aparelho para
cada 50 alunos do Campus);
• 10 computadores desktop;
• Tablets ou Kindels para empréstimo interno (1 aparelho
para cada 50 alunos do Campus).

GESTÃO, AUTOMAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ACERVO, DOS SERVIÇOS E DAS ATIVIDADES
Aceitável

Ótimo

• Acervo tombando;

• Acervo tombando;

• Acervo catalogado de acordo com normas do AACR2;

• Acervo catalogado de acordo com normas do AACR2;

• Deve possui um sistema de automação, que seja
compatível com padrões nacionais e internacionais
da Biblioteconomia: MARC-21, ISO-2709, NBR-6023
e Z39.50, tenha módulos de circulação, catalogação,
estatística e controle de periódicos, interface Web, e
disponibilize catálogos on-line.

• Deve possuir um sistema de automação centralizado
nos servidores da Reitoria, que seja compatível com
padrões nacionais e internacionais da Biblioteconomia:
MARC-21, ISO-2709, NBR-6023 e Z39.50, tenha módulos
de circulação, catalogação, estatística e controle de
periódicos, interface Web, e disponibilize catálogos
online;
• Repositório Institucional.

EQUIPE DA BIBLIOTECA
Aceitável

Ótimo

• Pelo menos 1 Bibliotecário;

• Pelo menos 3 Bibliotecários, para atuar nos três turnos;

• Pelo menos 3 Auxiliares e/ou Técnicos de biblioteca
e/ou assistentes em administração e/ou auxiliar de
administração.

• Pelo menos 6 Auxiliares ou Técnicos de biblioteca e/
ou assistentes em administração e/ou auxiliar de
administração.

SISTEMA DE SEGURANÇA
Aceitável

Ótimo

• Pelo menos 1 sistema de segurança completo,
tecnologia do tipo eletromagnético;

• Pelo menos 1 sistema de segurança completo, tecnologia
do tipo RFID com: antenas, etiquetas, estação de
trabalho, autoatendimento, autodevolução do tipo
eletromagnético, controle de inventário, etc.;

• Sistema de videomonitoramento 24 horas por dia.

• Sistema de videomonitoramento 24 horas por dia,
compatível ao sistema de gerenciamento do acervo e
sistema de segurança.
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9. RELAÇÕES E PARCERIAS
COM A COMUNIDADE
A relação com a comunidade é desenvolvida pela Extensão a partir das áreas de abrangência de cada
campus do IFMA, viabilizando assim, um equilíbrio e harmonia entre as necessidades da comunidade e a
vocação da instituição. A ações devem ser planejadas e implementadas para manter relações com setores
da sociedade, sejam eles público, privado e/ou organizações de interesse social, visando à promoção da
cidadania e desenvolvimento local e regional.
As ações de extensão devem se efetivar por meio de um esforço conjunto entre todos os órgãos
interessados, ou seja, coordenações de cursos, a PROEXT e a própria Instituição.
Os financiamentos para a efetivação dessas ações podem ter como fontes de recursos as dotações
orçamentárias federais, estaduais ou municipais, fundos gerenciados pelas fundações de apoio, fundos
patrimoniais ou ainda parcerias com órgãos ou instituições não-governamentais, conforme prevê a
Constituição.
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Além das dotações orçamentárias, há organizações não-governamentais e órgãos governamentais
nacionais e Internacionais que estabelecem periodicamente programas para desenvolvimento de ações
que podem contemplar as atividades de extensão universitária e de nível médio-técnico.
Vale destacar, ainda, que segundo o Plano Nacional de Extensão - PNE, o financiamento das metas relativas
à articulação com a sociedade será definido a partir da realização de parcerias com órgãos e instituições
ligadas às áreas e articulações políticas com agências de desenvolvimento.
O proponente de uma ação de extensão pode:
• Apresentar sua proposta para aprovação de financiamento com verbas da própria
Instituição, de acordo com prazos e orientações divulgadas anualmente pela PROEXT;
• Propor parcerias, indicar fontes de financiamento ou procurar junto à PROEXT, informações
de agências de fomento nacionais ou internacionais;
• Acessar os sites de Organizações Não-Governamentais, Agências, Fundações de Apoio
e Órgãos Governamentais Nacionais e Internacionais em busca de financiamento e
parcerias tais como: Fundação ABRINQ, Fundação O Boticário, FINEP, Fundação Roberto
Marinho, Fundação Vitae, Fundação Banco do Brasil, Fundação Projeto Pescar, Fundação
Odebrech, Fundação EDUCAR, UNICEF, The Ford Foundation, The W.K.Kellog Foundation,
The Rockfeller Foundation, The Foundation Center, The Coca-Cola Foundation, Fundação
Alcoa, etc.
Destaca-se ainda que as ações de extensão deverão contemplar iniciativas que favoreçam a transferência
de tecnologias desenvolvidas pelo IFMA ou outras ações de aproximação de todos que fazem parte da
comunidade, tanto interna quanto externa, estabelecendo um diálogo permanente entre o IFMA e a
sociedade.
Este diálogo com a comunidade constitui-se, então, como espaço privilegiado para consolidar a
responsabilidade social do IFMA e exercitar plenamente sua atividade educacional, observando a
integração de suas Políticas de Ensino, de Pesquisa e de Extensão.
O mapeamento constante dos Arranjos Produtivos Locais é também ferramenta estratégica para que
a extensão do IFMA possa atuar no desenvolvimento das cadeias produtivas auxiliando seus alunos a
desempenharem suas as profissões de modo a atender as demandas da sociedade.
Outra estratégia importante em fase de implantação pela PROEXT é o mapeamento dos egressos do IFMA
no mundo, objetivando direcionar as práticas de ensino, pesquisa e extensão de modo a tornar a formação
mais efetiva e mais adequada ao desenvolvimento social, cultural e produtivo do Estado do Maranhão.
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10. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE PESSOAL
Entendendo que toda a organização da sociedade só tem razão de ser se centrada nas pessoas, tanto no
indivíduo quanto na coletividade, os processos de ensino, pesquisa e extensão, as relações de trabalho, a
produção de riquezas, o mundo do trabalho, o meio ambiente, destacando-se o ambiente do trabalho, a
economia, a saúde, a segurança, a cultura, entre tantos outros aspectos da sociedade humana têm sentido
quando buscam a melhoria da qualidade de vida e a realização pessoal.
Nos tempos hodiernos, quando se discutem diferentes processos de produção e gestão, visando minimizar
impactos ambientais, aumentar a expectativa de vida das pessoas e reorganizar o tempo, gerenciar pessoas
é mais do que apenas buscar atingir as metas de produção, mas para, além disso, alcançar o estado de
saúde humana e ambiental que conduza a sociedade e o indivíduo a uma equilibrada forma de viver.
Neste contexto, melhorar a qualidade de vida, diminuir o uso de recursos naturais, minimizar a geração
de resíduos e os desperdícios de tempo e material, focar na sustentabilidade para garantir as futuras
gerações, contribuir para a capacidade de aprimoramento pessoal e da humanidade como um todo,
garantir a justiça ao acesso do capital natural, econômico e social, incentivo à felicidade e à qualidade de
vida, fomentar a aprendizagem contínua, a criatividade e a adaptação coletivas, apoiar a solidariedade e a
colaboração são bases para que se possa ter o ser humano como sujeito e finalidade da atividade humana,
quer seja econômica ou culturalmente.
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão tem o ser humano como centro de
sua finalidade, qual seja, oferecer educação pública de qualidade, baseada no tripé do ensino, pesquisa
e extensão. Muitas discussões têm levado à proposição de metas, índices e alvos que visem alcançar
esse objetivo sem se deixar de lado o bem estar das pessoas envolvidas nestes processos. As políticas
internas dos servidores no que diz respeito a admissão, capacitação, desenvolvimento, avaliação,
progressão, remoção, redistribuição, afastamento, aposentadoria, benefícios, assim como a efetivação
dos cadastros, entre outras relacionadas a servidores pertencentes ao quadro do IFMA, será gerida pela
Pró-Reitoria Planejamento e Desenvolvimento Institucional e suas Diretorias, conforme o descrito a seguir.

Campus de exercício de servidores Efetivos
Contabilizando ativos permanentes e cedidos
SIGLA

N° DE
SERVIDORES

%

SIGLA

N° DE
SERVIDORES

%

SIGLA

N° DE
SERVIDORES

%

ARA
ROS
CLN
ITA
PFR
VNA
PED
CNT
SJR
ZDC

26
26
28
29
31
37
54
66
70
75

0,8
0,8
0,9
0,9
1,0
1,2
1,7
2,1
2,2
2,4

GRA
PIN
BAR
ALC
SJP
BAC
SIN
BDC
SRM
BTC

76
83
84
87
87
94
95
99
101
105

2,4
2,7
2,7
2,8
2,8
3,0
3,0
3,2
3,2
3,4

ACA
CAX
TMN
CCH
COD
ITZ
MAR
REIT
MTC
TOTAL

115
118
118
136
149
180
193
292
472
3126

3,7
3,8
3,8
4,4
4,8
5,8
6,2
9,3
15,1
100,0

Figura - Quadro de servidores por Campus de exercício
Fonte: SUAP (situação em 28/05/2019).
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Atualmente este Instituto possui a carreira de Professor de EBTT estabelecido em um banco de professor
equivalente, a carreira de Professores de Ensino Superior e a carreira de Servidores Técnico em Educação TAE estabelecido no quadro referência dos TAEs. Tanto o banco de professor equivalente quanto o quadro
de referência dos TAEs permitem a reposição imediata de professores de EBTT e de TAEs de acordo com
a disponibilidade orçamentária.

Servidores por Situação Funcional
Contabilizando servidores com vínclulo Institucional
SITUAÇÃO FUNCIONAL
Ativo Permanente
Aposentado
Cont. Prof. Substituto
Cedido
Contrato Temporário
Requisitado

N° DE
SERVIDORES
3106
308
128
20
18
8

Figura - Situação funcional dos servidores
Fonte: SUAP (situação em 28/05/2019)

SITUAÇÃO FUNCIONAL

N° DE
SERVIDORES

Colab PCCTAE E Magist
Exerc. § 7 ART. 93 8112
Exerc. Descent. Carrer
Exercício Provisório
Excedente a lotação
Nomeado cargo comissionado
TOTAL

4
3
3
3
1
1
3603

10.1 QUADRO DOCENTE
Constituído por Professores de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), Professores de Ensino
Superior, Professores Visitantes, Professores Visitantes Estrangeiros e Professores Substitutos.

10.1.1 Requisito de Titulação, Critérios de Seleção
e Contratação
O ingresso na carreira de EBTT ocorre por concurso público de provas e títulos, sempre no nível I da
classe D I. No concurso público será exigido preferencialmente o diploma de graduação em licenciatura.
Para as áreas que não possuam licenciatura, poder-se-á admitir o servidor, estabelecendo-se no edital do
concurso prazo para que o mesmo realize estudos correspondentes, obtendo graduação em licenciatura
que o habilite à(s) disciplina(s) para a(s) qual (is) foi concursado.
Os professores da carreira de EBTT que não possuírem pós-graduação devem ser qualificados, visando
atender às exigências da Lei n° 9.394/1996 que estabelece a exigência de pós-graduação aos professores
que atuam no Ensino Superior. Devido a isto, em parceria com a PROPLADI, e com os campi serão oferecidos
cursos de pós-graduação lato sensu nas diversas áreas de atuação do IFMA. As políticas de qualificação
stricto sensu serão definidas pela PROPLADI, visando o desenvolvimento da Pesquisa, Pós-graduação
e Inovação.
A contratação de Professores Substitutos, Visitantes e Visitantes Estrangeiros será realizada de acordo
com o que dispõe a Lei n° 8.745/1993, com as alterações estabelecidas na Lei n° 12.772/2012, mediante
processo seletivo simplificado. Atendidas as exigências estabelecidas na Lei n° 12.772/2012, será possível
contratação de Professor Visitante ou Visitante Estrangeiro pelo seu reconhecido renome na sua área de
atuação, desde que deliberado pelo Conselho Superior.
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10.1.2 Requisito da Experiência no Magistério
Superior e Experiência Profissional Não Acadêmica
A experiência no magistério superior e experiência profissional não acadêmica, para efeitos de classificação,
são exigidas no concurso público para ingresso na instituição na carreira de professor EBTT quando da
Prova de Títulos.

10.1.3 Plano de Carreira
O Plano de Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), bem como do Magistério
do Ensino Superior no IFMA, seguirá o estabelecido na Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 2012, alterada
pela Lei n° 12.863, de 2013. Essas carreiras são estruturadas em classes, conforme as Leis mencionadas.
O desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá mediante progressão funcional e promoção. A
progressão se dará pelo cumprimento de interstício de 24 meses e aprovação em avaliação de desempenho,
cujos critérios estão definidos em ato do Ministério da Educação e cujos procedimentos são descritos em
Resolução do Conselho Superior. A promoção ocorrerá pelo cumprimento do interstício de 24 meses no
último nível da classe que antecede àquela para qual o docente será promovido e aprovação no processo
de avaliação de desempenho. Para a Classe Titular, além dos critérios mencionados, o professor deverá
ser aprovado na defesa de memorial que deverá considerar as suas atividades desenvolvidas em ensino,
pesquisa e extensão, gestão acadêmica e, ainda, produção profissional relevante ou a defesa pública
de tese acadêmica inédita. Os servidores aprovados em estágio probatório poderão ter sua promoção
acelerada se preencherem os requisitos estabelecidos pela Lei.
Aqueles professores da carreira de EBTT que ministrarem aula no Ensino Superior e não possuírem pósgraduação serão qualificados visando atender às exigências da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabelece a exigência de pósgraduação aos professores que atuam no Ensino Superior em todo o território nacional. Devido a isto, em
parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) e com os campi
serão oferecidos cursos de pós-graduação lato sensu nas áreas específicas de atuação dos campi e nas
áreas da Educação Profissional, Educação de Jovens e Adultos ou outras políticas públicas estabelecidas ou
que vierem a ser criadas. As políticas de qualificação stricto sensu serão definidas pela PROPLADI visando
o desenvolvimento da Pesquisa, Pós-graduação e Inovação no IFMA.
Atualmente o IFMA ainda possui o quadro de Magistério Superior, constituído por professores que são
regidos também pela Lei n° 12.772/2012 para essa carreira dentro dos Institutos Federais. Não existe o
Banco de Professor Equivalente, impossibilitando a reposição da força de trabalho em caso de vacância.

10.1.4 Regime de Trabalho
O regime de trabalho dos docentes do IFMA é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva (DE) ou
20 horas, conforme estabelece a Lei n° 12.772, de 28 de dezembro de 2012. Será admitido em caráter
excepcional o regime de trabalho de 40 horas para as áreas com características específicas, mediante
aprovação do Conselho Superior.

110 PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL • IFMA • 2019-2023

10.1.5 Procedimento para Substituição de
Professores do Quadro
A contratação de Professores Substitutos, Visitantes e Visitantes Estrangeiros será realizada de acordo
com o que dispõe a Lei n° 8.745/1993, com as alterações estabelecidas na Lei n° 12.772/2013, mediante
processo seletivo simplificado. Atendidas as exigências estabelecidas na Lei n° 12.772/2013, será possível
contratação de Professor Visitante ou Visitante Estrangeira pelo seu reconhecido renome na sua área de
atuação, desde que deliberado pelo Conselho Superior.
Professor Substituto: ocorre através de contratação de pessoal, por tempo determinado, para exercício
e encargos de magistério e sua admissão deverá ocorrer mediante Processo Seletivo, existência de vaga,
conforme definido em Legislação, obedecendo ao limite de 20% do quadro total de docentes efetivos em
exercício no IFMA.

10.1.6 Incorporação de Professores com
Comprovada Experiência em Áreas Estratégicas
Vinculadas ao Desenvolvimento Nacional,
à Inovação e à Competitividade, de modo a
Promover a Articulação com o Mercado de
Trabalho.
Na prova de seleção do concurso docente do IFMA, são exigidos conhecimentos na área de Educação
Profissional Cientifica e Tecnológica na prova de conhecimento específico, no qual conta os seguintes
conteúdos:
Constituição histórica e legal da Educação Profissional no Brasil. História, Princípios, Legislação e
funcionamento da Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT).
• Currículo, conhecimento e cultura;
• Currículo integrado na EPCT;
• Metodologias de ensino e a interdisciplinaridade na EPCT;
• Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na EPCT;
• Avaliação do processo de ensino e da aprendizagem.

10.1.7 Modelo de Alocação de Vagas do Corpo
Docente
O modelo de alocação de vagas no IFMA é realizado prioritariamente conforme disposto na Portaria nº
246, de 15 de abril de 2016.
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TOTAL

2019

20H

40H

DE

PREVISÃO DE NOVOS
CARGOS PARA OS
PRÓXIMOS ANOS

IF Campus - 70/45

0

7

55

0

0

0

62

3

5

IFMA Campus Alcântara

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

0

10

35

0

0

0

45

4

21

IFMA Campus Araioses

Expansão 2015/2016

IF Campus - 70/45

0

1

18

0

0

0

19

6

45

IFMA Campus Avançado Carolina

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

0

0

14

0

0

0

14

5

1

IFMA Campus Avançado Porto Franco

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

0

2

18

0

0

0

20

1

0

IFMA Campus Avançado Rosário

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

0

5

15

0

0

0

20

1

0

IFMA Campus Bacabal

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

0

5

45

0

0

0

50

6

14

IFMA Campus Barra do Corda

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

0

11

52

0

0

0

63

5

2

IFMA Campus Barreirinhas

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

0

4

46

0

0

0

50

3

17

IFMA Campus Buriticupu

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

0

4

58

0

0

0

62

4

4

IFMA Campus Caxias

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/60 Agrícola

1

10

52

0

0

1

64

2

4

IFMA Campus Codó

Pré-expansão

IF Campus - 90/70 Agrícola

0

12

71

0

0

1

84

4

2

IFMA Campus Coelho Neto

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

0

3

34

0

0

0

37

0

33

IFMA Campus Grajaú

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

0

1

39

0

0

0

40

1

29

IFMA Campus Imperatriz

Pré-expansão

IF Campus - 90/60

1

12

70

0

0

1

84

3

3

IFMA Campus Itapecuru Mirim

Expansão 2015/2016

IF Campus - 70/45

1

1

18

0

0

0

20

2

48

IFMA Campus Pedreiras

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

0

0

27

0

0

0

27

12

31

IFMA Campus Pinheiro

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

0

7

45

0

0

0

52

4

14

IFMA Campus Santa Inês

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

0

9

42

0

0

0

51

5

14

IFMA Campus São João dos Patos

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

1

4

48

0

0

0

53

3

14

IFMA Campus São José de Ribamar

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

0

2

30

0

0

0

32

2

36

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

1

3

57

0

0

1

62

3

5

IFMA Campus São Luís Maracanã

Pré-expansão

IF Campus - 90/70 Agrícola

0

4

88

0

0

0

92

2

0

IFMA Campus São Luís Monte Castelo

Pré-expansão

IF Campus - 350/200

3

22

173

1

5

84

288

14

48

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/60 Agrícola

0

3

51

0

0

0

54

3

13

IFMA Campus Timon

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

2

10

45

0

0

0

57

3

10

IFMA Campus Viana

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

1

0

24

0

0

0

25

10

35

IFMA Campus Zé Doca

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

0

1

43

0

0

0

44

3

23

IFMA Campus Presidente Dutra

-

-

0

0

15

0

0

0

15

3

-

IFMA

IFMA

Campus São Luís Centro
Histórico

Campus São Raimundo das
Mangabeiras

EXISTÊNCIA

TIPOLOGIA

Fonte: DADMP/DIGEPE/PROPLADI
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QTDE.
OCUPADO
MAGISTÉRIO
SUPERIOR

DE

Expansão 2003/2010

UNIDADE

QTDE.
OCUPADO
EBTT

IFMA Campus Açailândia

SIGLA

40H

CARGOS
VAGOS

20H

ATIVOS LOTADOS NO
CAMPUS

10.2 CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
É formado pelos servidores técnicos administrativos de nível básico, médio e superior.

10.2.1 Plano de Carreira
O Plano de Cargos e Carreiras dos servidores Técnico-Administrativos em Educação (TAE) do IFMA seguirá
o estabelecido na Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005. A carreira dos Técnicos-Administrativos em
Educação é estruturada em cinco (A, B, C, D e E) níveis de classificação, cada um com 4 (I, II, III e IV) níveis
de capacitação, e 39 padrões de vencimento básico. Os Níveis de Classificação (A, B, C, D e E) estão
estabelecidos em Lei de acordo com cada cargo e o nível de escolaridade exigido para o ingresso no
serviço público, via concurso. Os níveis de capacitação (I, II, III e IV) estão ligados ao que a legislação chama
de Progressão por Capacitação. Já os padrões de vencimento têm relação com a Progressão por Mérito.
O ingresso nos Cargos, que compõe o Quadro de TAE ocorrerá no padrão inicial do primeiro nível de
capacitação (I) e no primeiro padrão de vencimento (01) do respectivo nível de classificação por concurso
público de provas ou de provas e títulos, sendo observada rigorosamente a escolaridade exigida para
cada nível de classificação, conforme estabelecido em Lei. O concurso poderá ser realizado por área de
especialização, em uma ou mais etapas, incluindo-se, quando se fizer necessário, curso de formação,
definidos no edital do mencionado concurso.
O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á pela mudança de nível de capacitação (Progressão por
Capacitação) ou de padrão de vencimento (Progressão por Mérito Profissional), conforme estabelecido em
Lei. Além dessas duas formas de desenvolvimento, há também o Incentivo à Qualificação.

10.2.1.1 Progressão por Capacitação
A progressão por capacitação acarretará a mudança no Nível de Capacitação (I, II, III e IV) e dependerá
da apresentação, a cada 18 meses, de certificado de curso de educação não formal, com carga horária
mínima exigida para cada classe, obedecendo ainda à relação do curso com o cargo e com o ambiente
organizacional no qual o servidor está inserido.

10.2.1.2 Progressão por Mérito
A Progressão por Mérito acarretará mudança no Padrão de Vencimento e dependerá de aprovação em
avaliação, que ocorre a cada 18 meses. A mudança de Padrão de vencimento, portanto, não é automática,
dependendo de processo avaliativo, com formulários próprios para esta ação.

10.2.1.3 Incentivo à Qualificação
Além da Progressão por Capacitação e da Progressão por Mérito Profissional, há também o Incentivo à
Qualificação (IQ), que corresponde a uma mudança percentual ao servidor que apresentar certificado ou
diploma em nível de escolaridade superior ao exigido para o ingresso no cargo.
O Incentivo à Qualificação terá base percentual calculada sobre o padrão de vencimento percebido
pelo servidor, na forma do Anexo IV da Lei n° 11.091/2005, observados os parâmetros dados pela Lei nº
11.784/2008.
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CARGOS VAGOS

VAGAS
PREENCHIDAS

PREVISÃO
DE NOVOS
CARGOS
PARA OS
PRÓXIMOS
ANOS

TAE C

TAE D

TAE E

TAE C

TAE D

TAE E

Reitoria de 25 ou mais
campi

0

120 120

0

33

49

0

9

4

0

78

67

IFMA Campus Açailândia

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

6

27

17

0

4

1

2

0

0

IFMA Campus Alcântara

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

10

22

13

0

0

0

0

0

2

IFMA Campus Araioses

Expansão 2015/2016

IF Campus - 70/45

8

22

15

0

1

0

0

0

1

8

21

14

IFMA

Reitoria do Instituto
Federal do Maranhão

TAE E

Reitoria/Direção

TAE C

TAE E

2019

TAE D

TIPOLOGIA

EFETIVOS

TAE C

EXISTÊNCIA

TAE D

UNIDADE

QUANTIDADE DE
VAGAS DE ACORDO
COM A PORTARIA
246 - MEC

SIGLA

10.2.2 Modelo de Alocação de Vagas do Corpo
Técnico Administrativo

IFMA

Campus Avançado
Carolina

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

3

5

5

3

2

3

0

0

1

0

3

1

IFMA

Campus Avançado Porto
Franco

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

3

5

5

1

2

1

0

0

1

2

3

3

IFMA

Campus Avançado
Rosário

Expansão 2013/2014

IF Campus Avançado 20/13

3

5

5

2

2

1

0

1

1

1

2

3

IFMA Campus Bacabal

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

9

18

22

1

2

1

0

2

2

IFMA Campus Barra do Corda

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

8

22

15

10

17

13

0

3

2

0

2

0

IFMA Campus Barreirinhas

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

8

22

15

9

16

15

0

2

0

0

4

0

IFMA Campus Buriticupu

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

8

28

12

0

2

1

0

0

2

IFMA Campus Caxias

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/60 Agrícola

11

26

23

9

17

14

0

2

3

2

7

6

IFMA Campus Codó

Pré-expansão

IF Campus - 90/70 Agrícola

12

30

28

11

41

20

0

5

1

1

0

7

IFMA Campus Coelho Neto

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

8

22

15

3

15

3

0

1

1

5

6

11

IFMA Campus Grajaú

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

8

22

15

6

12

12

0

1

0

2

9

3

IFMA Campus Imperatriz

Pré-expansão

IF Campus - 90/60

10

29

21

21

38

25

1

2

0

0

0

0

IFMA Campus Itapecuru Mirim

Expansão 2015/2016

IF Campus - 70/45

8

22

15

2

1

0

0

0

1

6

21

14

IFMA Campus Pedreiras

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

8

22

15

6

9

8

0

2

1

2

11

6

IFMA Campus Pinheiro

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

11

17

13

0

1

1

0

4

1

IFMA Campus Santa Inês

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

4

21

15

0

1

1

4

0

0

IFMA

Campus São João dos
Patos

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/45

8

22

15

6

14

12

0

2

0

2

6

3

IFMA

Campus São José de
Ribamar

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

8

22

15

2

9

6

0

1

0

6

12

9

IFMA

Campus São Luís Centro
Histórico

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

9

24

19

0

0

0

0

0

0

IFMA

Campus São Luís
Maracanã

Pré-expansão

IF Campus - 90/70 Agrícola

12

30

28

18

44

18

0

3

1

0

0

9

IFMA

Campus São Luís Monte
Castelo

Pré-expansão

IF Campus - 350/200

35

95

70

10

53

35

0

5

2

25

37

33

IFMA

Campus São Raimundo
das Mangabeiras

Expansão 2011/2012

IF Campus - 70/60 Agrícola

11

26

23

9

20

16

0

2

2

2

4

5

IFMA Campus Timon

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

8

17

13

0

2

0

0

3

2

IFMA Campus Viana

Expansão 2013/2014

IF Campus - 70/45

8

22

15

4

6

9

0

1

0

4

15

6

IFMA Campus Zé Doca

Expansão 2003/2010

IF Campus - 70/45

8

22

15

9

24

12

0

2

2

0

0

1

-

-

-

-

0

0

1

0

0

0

-

-

-

IFMA Campus Presidente Dutra -
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10.3 MEDIADORES (TUTORES DE EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA)
Os professores mediadores, também denominados tutores, são responsáveis pelo acompanhamento
qualificado aos discentes nos cursos e programas na modalidade EAD. Atuam no acompanhamento aos
discentes no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), motivando-os para o cumprimento das atividades
dentro dos prazos estabelecidos; fornecem auxílio às dúvidas; são responsáveis pela correção das
atividades planejadas e também pelo registro das notas no sistema acadêmico da instituição.
A oferta de cursos na modalidade EAD pelo IFMA poderá ocorrer de duas formas:
• Institucionalizada direta - Entenda-se como forma institucionalizada direta a oferta de
EAD pelo IFMA financiada com recursos da matriz orçamentária da própria instituição,
com atuação do pessoal docente integrante do quadro efetivo institucional, que exercerá
de forma regular a atividade de mediação pedagógica (tutoria), em consonância com a
legislação vigente e normas do IFMA.
Institucionalizada indireta - Entenda-se como forma institucionalizada indireta a oferta de EAD pelo IFMA
custeada por fonte de fomento externo à matriz orçamentária institucional. Essa forma de oferta tem
sua execução regida por parâmetro específicos das agências financiadores e os mediadores (tutores) são
contratados por meio de processos seletivos, podendo ser servidor ou não integrante do quadro efetivo
do IFMA, obedecendo as regulamentações específicas de cada programa ou projeto.

10.3.1 Requisitos de Titulação, Critérios de Seleção
e Contratação
Em relação à oferta institucionalizada direta, os servidores do quadro docente atuarão como professores
mediadores (tutores), a partir do Plano de Ação da unidade de ensino (Campus ou Centro de Referência),
tendo a carga horária de atuação contabilizadas na sua carga horária semanal de trabalho na instituição,
obedecendo o regime de trabalho do docente.
A seleção para a função de professores mediadores (tutores) é realizada via edital próprio, no caso da
oferta institucionalizada indireta, de acordo com os parâmetros de cada agência financiadora, atendendo
as exigências e especificidades de cada programa.
Os requisitos de titulação para ambos os casos obedecerão a legislação vigente e, para a oferta
institucionalizada indireta, serão consideradas também as normas específicas da agência financiadora.

10.3.2 Requisito da Experiência no Magistério
Superior
A exigência da experiência no magistério superior para os professores mediadores (tutores) segue os
documentos normativos institucionais e do Ministério da Educação válidos tanto para os profissionais que
atuam em cursos EAD de oferta institucionalizada quanto a oferta via programa.
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10.3.3 Requisito da Experiência Profissional Não
Acadêmica
A exigência de experiência profissional não acadêmica para os professores mediadores (tutores) segue
os documentos normativos institucionais, do Ministério da Educação, e, quando houver, de instâncias
organizacionais próprias a cada curso; válidos para os profissionais que atuam em cursos EAD das duas
formas de oferta: institucionalizada direta e indireta.

10.3.4 Regime de Trabalho
A atividade de mediação pedagógica (tutoria) na oferta institucionalizada direta é incluída na jornada
semanal de trabalho do servidor docente, em conformidade com o regime de trabalho do servidor.
Para a oferta institucionalizada indireta, o regime de trabalho é definido de acordo com as diretrizes e
parâmetros de cada agência financiadora.

10.3.5 Incorporação de Mediadores (Tutores) com
Comprovada Experiência em Áreas Estratégicas
Vinculadas ao Desenvolvimento Nacional,
à Inovação e à Competitividade, de Modo a
Promover a Articulação com o Mercado de
Trabalho.
As atividades de tutoria serão desenvolvidas pelos servidores do IFMA, na oferta de cursos EAD
institucionalizados; ou por profissionais externos, nas ofertas via programa. Os profissionais contratados
(caráter permanente ou temporário) serão devidamente contratados pela Instituição e atuarão em
conformidade com os dispositivos legais trabalhistas. O IFMA busca a contratação de profissionais
com titulação de especialistas, mestres, doutores, de modo que tal contratação leva em consideração a
experiência profissional e o comprometimento com a educação e as políticas da instituição.
Diante da importância da experiência dos profissionais que atuam na EAD no exercício da docência de nível
Básico e Superior, prioriza-se a designação/seleção de docentes com comprovada atuação nos segmentos
de ensino Básico e Superior. Pois, entende-se que por meio da experiência adquirida é possível identificar
as dificuldades de aprendizagem dos estudantes, durante os momentos de interação com o estudante no
processo de tutoria EAD; bem como elaborar e selecionar materiais de aprendizagem condizentes com a
modalidade.
Além da experiência profissional acadêmica, o IFMA considera a experiência profissional no mundo do
trabalho dos profissionais que atuam na EAD como elemento indispensável para a qualidade processos
de ensino e aprendizagem, uma vez que possibilita a correlação dos conteúdos com situações práticas
do cotidiano e do fazer profissional. Desta forma, a contração/designação de profissionais para a tutoria
EAD também valoriza a experiência profissional no mundo do trabalho (não acadêmica) com o objetivo de
aproximar a instituição do mercado de trabalho.
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10.4. CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS
SERVIDORES
A qualidade da atuação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão perpassa
pelo processo de capacitação e qualificação do seu pessoal, o qual assume sua posição na categoria
de investimento institucional. Nesse sentido, os rumos da Política de Capacitação e Qualificação dos
Servidores docentes e técnico-administrativos do IFMA devem embasar-se na concepção de formação
continuada, considerada, neste contexto, como um processo planejado, sistemático, contínuo e adequado
à competência e interesse institucional, que tem como propósito a busca permanente do aperfeiçoamento
das condições profissionais, humanas e institucionais.
O Governo Federal, por meio do Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, instituiu a Política Nacional
de Desenvolvimento de Pessoal para a Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Tal Política tem como objetivos a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados, o
desenvolvimento permanente do servidor, a adequação das competências requeridas dos servidores
aos objetivos das instituições, divulgação e gerenciamento das ações de capacitação bem como a
racionalização e efetividade desses gastos, de forma a superar os desafios existentes e atender os novos
perfis profissionais demandados pelo setor público.
Na perspectiva de melhorar a prestação dos serviços públicos, a Política de Capacitação e Qualificação
dos Servidores do IFMA entende que a formação permanente dos servidores docentes e técnicoadministrativos é ponto estratégico e cabe à Administração Pública incentivar o mesmo a qualificarse para o desempenho de suas funções, contribuindo para o desenvolvimento de suas competências
individuais e institucionais. Desse modo, a administração possibilita a valorização do servidor, amplia
suas competências e conhecimentos, melhora o seu desempenho e contribui para o desenvolvimento
institucional.
Convém destacar que a gestão das ações de capacitação e qualificação serão norteadas pela gestão
por competência. Para a gestão de competência, conforme o Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de
2006, as ações de capacitação e qualificação serão orientadas para o desenvolvimento do conjunto de
conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando o
alcance dos objetivos da instituição.
No que se refere à metodologia de aplicação dessa Política, as ações relativas ao planejamento, elaboração
e implementação da capacitação e qualificação dos docentes e técnico-administrativos devem se constituir
em um processo participativo, contínuo e sistemático. Para que a capacitação e qualificação seja realmente
um instrumento de desenvolvimento integral, na busca da melhoria dos serviços prestados à sociedade,
faz-se necessário o envolvimento do servidor em todas as etapas do processo.

10.4.1 Da Capacitação dos Servidores
As ações de capacitação prioritariamente serão destinadas ao desenvolvimento do servidor e adequadas
à sua competência. Tais ações ocorrerão nas formas de: cursos presenciais ou a distância, treinamentos
específicos ou em serviço, seminários e congressos para a atualização profissional.
Os cursos presenciais ou a distância, treinamentos específicos ou em serviço serão realizados por meio do
Centro de Formação de Servidores do IFMA –CFS.
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10.4.1.1 O Centro de Formação de Servidores
O Centro de Formação de Servidores-CFS foi estabelecido pelo Planejamento Estratégico do IFMA como
um projeto estratégico que foi implantado para potencializar ações para o desenvolvimento profissional
dos seus servidores. Esse projeto visa contribuir com o mapa estratégico da Instituição na promoção da
formação continuada e adequada aos seus interesses; no desenvolvimento de cultura orientada para os
resultados; e na otimização da utilização de recursos orçamentários e na captação de recursos externos.
Diante disso, o CFS realiza ações voltadas à promoção, coordenação, execução das atividades relacionadas
à capacitação e ao aperfeiçoamento dos servidores do IFMA. O CFS, por ser um projeto estratégico, tem
suas ações planejadas e executadas pela Reitoria e pelos campi sendo tais ações voltadas ao alcance dos
objetivos estratégicos da Instituição bem como ao cumprimento da sua missão.
Nesse contexto, as ações do CFS têm como público alvo aos servidores do quadro permanente do IFMA para
o desenvolvimento de competências capazes de contribuir para o seu aperfeiçoamento no desempenho
de suas atividades e, ainda, ao seu desenvolvimento na carreira.
No intuito de ofertar capacitações voltadas ao interesse institucional e que sejam concedidas pela gestão
por competência, o IFMA realizará ações voltadas a garantia dessas capacitações, seja pela realização de
cursos, treinamentos em serviço, concedidos por meio de contratos, convênios e acordos de cooperação
e que tenham por objeto treinamento e desenvolvimento de pessoas.

10.4.2 Da Qualificação dos Servidores
A operacionalização das ações de Qualificação envolve quatro estágios distintos, nas modalidades:
presencial, semipresencial e a distância, quais sejam:
• Cursos de pós-graduação stricto sensu (ação conjunta entre a Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional, a Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de PósGraduação e Inovação Tecnológica e a Diretoria de Educação a Distância);
• Cursos de pós-graduação lato sensu (ação conjunta entre Pró-Reitoria de Planejamento
e Desenvolvimento Institucional, a Pró-Reitoria de Administração, a Pró-Reitoria de PósGraduação e Inovação Tecnológica e a Diretoria de Educação a Distância);
• Cursos de Graduação para Técnicos Administrativos em Educação (ação conjunta entre PróReitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, a Pró-Reitoria de Administração,
a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Inovação Tecnológica e a Diretoria de Educação a
Distância);
• Cursos de atualização, aperfeiçoamento e de treinamento/capacitação (ação sistêmica
conjunta ou por iniciativa de cada Unidade Administrativa); e participação em eventos
como congressos, encontros, seminários etc. (ação sistêmica conjunta ou por iniciativa de
cada Unidade Administrativa).
Para efetivação dos programas de capacitação e qualificação, a Política direciona as ações em consonância
com as seguintes etapas:
• Levantamento das necessidades institucionais e identificação das dificuldades de atuação
do servidor em sua Unidade Administrativa;
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• Identificação das necessidades de capacitação e qualificação do servidor;
• Elaboração do Plano de Capacitação e Qualificação do Servidor;
• Implementação das ações do Plano de Capacitação e Qualificação;
• Avaliação dos resultados.
A avaliação dos resultados deve se constituir em um processo participativo e contínuo, envolvendo as
fases de acompanhamento, controle e avaliação propriamente dita. Ela permitirá a análise dos resultados,
verificando se os objetivos foram atingidos ou não. O processo de avaliação do Plano de Capacitação e
Qualificação contemplará três níveis:
• Avaliação de Reação: caracteriza-se pela mensuração do grau de satisfação dos
participantes quanto ao evento de aprendizagem.
•

Avaliação de Aprendizagem: os participantes serão avaliados pelo professor quanto
ao seu aproveitamento no evento de aprendizagem. A metodologia desta avaliação será
definida a partir da especificidade e natureza dos cursos/eventos, bem como dos objetivos
que se deseja atingir.

• Avaliação de Impacto: avaliará as mudanças de comportamento e/ou desempenho
dos participantes em seu ambiente de trabalho após sua participação nos eventos de
aprendizagem.

Atendidas as exigências legais, o IFMA apoiará as ações de qualificação por meio de contratos, convênios,
cooperação, parcerias ou por meio de programas por ele fomentados e, ainda, pela concessão de
afastamentos para este fim. Dentre estas ações, destacam-se:

10.4.2.1 Curso de Formação Pedagógica para Docentes
O curso de Formação Pedagógica para Docentes do Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão a ser ofertado por meio do CFS destina-se a professores formados em bacharelados e
cursos superiores de tecnologia atuantes na educação profissional e tecnológica. Através desta formação,
pretende-se contribuir para melhoria da Educação Profissional e Tecnológica de forma abrangente, além
de atender aos princípios democráticos da sociedade brasileira.
A oferta do Curso de Formação Pedagógica para Docentes objetiva formar professores visando o
aperfeiçoamento daqueles que possuam diplomas de ensino superior – Bacharéis e Tecnólogos – para
exercerem a função de professor da educação básica por meio da complementação pedagógica desses
profissionais graduados em áreas em que não há o oferecimento regular de formação pedagógica.

10.4.2.2 Programa de Bolsa de Incentivo à Qualificação
dos Servidores do IFMA (PROQUALIS)
O programa foi criado em 2011, e consiste na oferta de bolsas para servidores afastados para cursos de
Pós-Graduação stricto sensu, fora do Maranhão, e com conceito CAPES 5 que sejam selecionados por meio
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de edital. A Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional apresentou uma proposta de
alteração da resolução do programa PROQUALIS para apreciação superior.
O referido Programa de Bolsas de Incentivo a Pós Graduação - PROQUALIS objetiva:
• Viabilizar a formação em nível de pós-graduação stricto sensu no País, dos servidores do
quadro permanente do IFMA com afastamento integral para mestrado ou doutorado;
• Incentivar a qualificação dos servidores do IFMA nos níveis de mestrado e doutorado através
do Programa de bolsas para servidores matriculados em programas de pós graduação, de
modo a atender aos objetivos, planejamento e atribuições institucionais;
• Contribuir para a melhoria da qualidade e a consolidação da educação profissional técnica
e tecnológica no País, mediante a elevação do nível de qualificação de seus servidores;
• Contribuir para a formação de mestres e doutores, a partir da concessão de bolsas em
áreas de conhecimentos recomendadas pela CAPES e que estejam relacionadas ao cargo/
função que o servidor desenvolve no IFMA.

Assim, observada a existência de disponibilidade orçamentária, e atendidos os critérios de conveniência
e oportunidade da Administração, o IFMA poderá conceder bolsas de incentivo a qualificação aos seus
servidores.

10.4.2.3 Programa de Incentivo à Qualificação de
Servidores em Nível de Doutorado/REAMEC
O Programa objetiva fomentar projetos de pesquisa de Doutorado em Educação em Ciências e Matemática
– PPGECEM, oferecido por uma Associação de Instituições de Educação Superior da Amazônia Legal
Brasileira, intitulada Rede Amazônica de Ensino de Ciências e Matemática - REAMEC.
Tendo em vista que o IFMA é uma das instituições que assinaram o termo de adesão à Associação em
Rede e, no intuito de honrar com o que fora pactuado, o Instituto Federal do Maranhão, desde que tenha
orçamento disponível, viabilizará e garantirá a permanência do seu doutorando docente na Instituição de
Ensino parceira com seu orientador no Polo acadêmico nos períodos de oferta de disciplinas e seminários
nos 3 (três) meses que antecedem a qualificação e defesa da tese e para cumprir o estágio de docência,
quando se fizer necessário, garantindo, assim, suas obrigações assumidas no convênio em vigor.

10.4.2.4 PROFEPT - Mestrado Profissional em Educação
Profissional e Tecnológica em Rede Nacional
O ProfEPT é um programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, especificamente
um mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em rede nacional, na área de Ensino
Profissional, reconhecido pela CAPES-MEC. O mestrado em tela tem como objetivo proporcionar
formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto a produção de conhecimento como o
desenvolvimento de produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao
mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. Considerando que o IFMA é um dos conveniados,
serão garantidas as obrigações assumidas no referido convênio.
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10.4.2.5 Minter e Dinter
Considerando os objetivos estratégicos, o interesse institucional e a existência de disponibilidade
orçamentária, o IFMA apoiará as medidas para a formalização de MINTER e DINTER no intuito de fomentar
a qualificação de seus servidores.

10.4.2.6 Afastamentos
O IFMA apoiará os afastamentos para ações de qualificação observados os objetivos estratégicos, o
interesse institucional, a disponibilidade orçamentária e o atendimento da legislação vigente.

11. ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E POLÍTICAS
DE GESTÃO
11.1 ADMINISTRAÇÃO BÁSICA
A Administração Básica do Instituto Federal do Maranhão compreende:

IFMA
ORGÃOS COLEGIADOS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
CONSUP
DELIBERATIVO / CONSULTIVO

CONSELHOS
Ensino, Pesquisa e Extensão
Editorial

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

CAMPUS AVANÇADO

∑
CAMPUS

CENTROS DE REFERÊNCIA

Gestão Ambiental e
Sustentabilidade

POLO DE INOVAÇÃO

Governança Digital
Pesquisa e Inovação

SECRETARIA DOS COLEGIADOS SUPERIORES

Governança, Gestão de Riscos
e Controles

ASSESSORIAS

COMITÊS

OUVIDORIA

CIS

CORREGEDORIA

CPPD

ORGÃOS
COLEGIADOS

MULTICAMPI

DE CURSO

PROCURADORIA FEDERAL

CPA

COLDIR
DELIBERATIVO / CONSULTIVO

REITORIA

PRÓ-REITORIAS

Ética
Ética no uso de animal

GABINENTE

COMISSÕES

ORGÃOS COLEGIADOS VINCULADAS À ADMINISTRAÇÃO BÁSICA

AUDITORIA
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE INTERNO

DE CLASSE
ORGÃOS DE
APOIO
CPA
CPPD
CIS
ORGÃOS
EXECUTIVOS

11.1.1 Organização e Instâncias de Decisão
O Regimento Geral do IFMA é o documento que disciplina a organização, as competências e o funcionamento
das instancias deliberativas, consultivas, administrativas e acadêmicas do IFMA, aprovado pela resolução
Resolução CONSUP nº105, de outubro de 2018, que pode ser consultado no site www.ifma.edu.br.
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12. AÇÕES DE TRANSPARÊNCIA
12.1. OUVIDORIA
A Ouvidoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é a instância de controle
e participação social responsável pelo tratamento das reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e
elogios relativos às políticas e aos serviços públicos prestados no âmbito institucional. Segue as diretrizes
norteadoras do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, em conformidade com a
Lei n° 13.460, de 26 de junho de 2017, a Instrução Normativa nº 05, de 18 de junho de 2018, e demais
dispositivos legais pertinentes.
Em se tratando de uma ouvidoria pública do poder executivo federal deve atuar no sentido de fomentar a
participação cidadã, além de viabilizar a proteção e a defesa dos usuários de serviços públicos. Ressalte-se,
ainda, que essa unidade tem um papel relevante na identificação dos pontos que precisam ser melhorados,
contribuindo para o aprimoramento da gestão pública.
O IFMA, por meio da Ouvidoria Institucional, disponibiliza canais de atendimento ao usuário em seu site
eletrônico (www.ifma.edu.br/ouvidoria), tendo em vista estabelecer uma comunicação mais efetiva do
cidadão com a administração pública.

CANAIS DE
ATENDIMENTO

Telefone

(98) 3215-1801

Suap (Portal)

www.ifma.edu.br/ouvidoria;

Correspondência

Avenida Colares Moreira, nº 447, Renascença
São Luís /MA (Bloco A Superior, sala 32) cep 65075-441;

Presencial

Avenida Colares Moreira, nº 447, Renascença
São Luís /MA (Bloco A Superior, sala 32) cep 65075-441

e-SIC

http://www.acessoainformacao.gov.br

e-OUV

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

Figura - Canais de atendimento

Com base na Instrução Normativa nº 05, de 18 de junho de 2018, o usuário de serviço público poderá
utilizar os canais acima especificados e apresentar as seguintes manifestações:
• Reclamação: demonstração de relativa a prestação de serviço público;
• Denúncia: comunicação de prática de irregularidade ou ato ilícito cuja solução dependa
da atuação dos órgãos apuratórios competentes;
• Elogio: demonstração de reconhecimento ou satisfação sobre o serviço oferecido ou
atendimento recebido;
• Sugestão: apresentação de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de
políticas e serviços prestados pela Administração Pública Federal;
• Solicitação de providências: pedido para adoção de providências por parte da
Administração.
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12.2. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A Assessoria de Comunicação é o órgão do IFMA responsável por atuar no planejamento e execução de
ações na área de comunicação e eventos. É também função da assessoria atuar com foco na implementação
da política de comunicação da instituição aprovada pelo Conselho Superior.
Além de atender ao interesse institucional e da comunicação pública, a atuação da ASSCOM se pauta nos
objetivos relacionados às ações de comunicação do IFMA e que estão presentes no Mapa Estratégico da
instituição.
A seguir, apresentamos os principais canais de comunicação do IFMA com os seus públicos.

12.2.1 Portal do IFMA
O portal do IFMA na internet está disponibilizado
no endereço www.ifma.edu.br. O endereço foi
reformulado em 2015, se adequado ao modelo
presente no Manual de Identidade Padrão de
Comunicação Digital do Governo Federal, com foco
no cidadão.
O portal disponibiliza acesso aos sites dos trinta
campi da instituição, às notícias diárias, aos
documentos,

editais,

principais

programas

e

projetos institucionais, acesso à informação, além
dos serviços à comunidade interna e externa. O site
de cada campus, por sua vez, apresenta conteúdos
relativos às ações desenvolvidas e cursos ofertados
em seu âmbito de atuação, calendário e sistema
acadêmico, localização, contatos, editais, licitações,
notícias, dentre outros relacionados ao dia a dia do

Figura – Portal do IFMA

campus.
A Figura apresenta a página inicial do portal
institucional.

12.2.2 Redes Sociais

12.2.3 Radiodifusão

Além do portal, o IFMA está inserido nas mídias

Em 2016 foi elaborado o projeto técnico para

sociais,

com

implantação da radiodifusão na instituição, após

estudantes, pais, servidores e toda a comunidade.

a concessão de outorga ao Campus Barreirinhas.

Hoje, a instituição possui contas oficiais no Facebook

O processo ainda se encontra em trâmite junto

(www.facebook.com/ifma.oficial), Instagram (www.

ao Ministério das Comunicações, aguardando

instagram.com/ifma.oficial/ ) e no YouTube (www.

aprovação.

fortalecendo

o

relacionamento

youtube.com/ifmaoficial ) e Flickr (www.flickr.com/
ifmaoficial/ ).
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13. DEMONSTRATIVO
DE CAPACIDADE E
SUSTENTABILIDADE
FINANCEIRA
O IFMA é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da Educação e, como tal, sua sustentabilidade
orçamentária e financeira é viabilizada, majoritariamente, com recursos repassados pelo Tesouro Nacional.
Desta forma, os recursos necessários para arcar com as despesas de custeio, investimentos, pessoal ativo,
inativos e pensionistas são consignados anualmente no orçamento da Instituição, o que permite visualizar
de forma clara os limites da gestão financeira.
Além dos recursos da União, a Instituição conta, ainda, com os recursos diretamente arrecadados e com
os obtidos por meio de Termos de Execução Descentralizada – TEDs, firmados com órgãos públicos.
Vale ressaltar que do Orçamento de Custeio e Capital, estima-se que o Tesouro Nacional participará do
orçamento em 2019 com 96,39% do aporte total.
O IFMA tem receitas próprias oriundas da prestação de serviços e de outras formas de captação, compondo
uma parcela de aproximadamente 3,61% do orçamento total, variável a cada exercício financeiro.
O Orçamento de Custeio e Capital – OCC (exceto benefícios, TEDs e emendas) oriundo do Tesouro Nacional
é repartido entre os Institutos pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC, com base numa
matriz orçamentária de alocação de recursos que tem como maior parâmetro o quantitativo de matrículas
totais.
Os Termos de Execução Descentralizada são firmados principalmente com as secretarias do MEC, que
subsidia as ações de expansão, melhoria da educação profissional e tecnológica e custeio de programas
de ensinos específicos.
No IFMA, o orçamento é dividido mediante critérios definidos na Matriz Conif, enfatizando a descentralização
dos créditos orçamentários dentro do sistema, e fazendo com que os campi trabalhem suas ações de
acordo com seu orçamento, sempre dentro dos preceitos da responsabilidade fiscal e acompanhadas pela
Unidade de Auditoria Interna e Pró-Reitoria de Administração.
Os recursos orçamentários são consignados anualmente no Orçamento Geral da União, por meio de
lei específica, a Lei Orçamentária Anual (LOA), a qual fixa despesas e estima receitas do exercício anual,
limitando a gestão orçamentária e financeira. Atualmente, o orçamento anual do IFMA alcança o montante
total de R$ 336.106.871,00 (trezentos e trinta e seis milhões e cento e seis mil e oitocentos e setenta e um
reais) compreendendo as despesas de funcionamento, manutenção, investimentos, pessoal ativo, inativos
e pensionistas.
Do total orçado para o IFMA, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento (SPO) do MEC administra o
montante relativo às despesas de pessoal ativo, inativo, encargos sociais e benefícios, o que corresponde
a 66,44%. Por esta razão a ampliação do número de servidores fica vinculada às políticas governamentais
para o funcionalismo público e depende de prévia autorização superior, dificultando, assim, o cumprimento
das metas de expansão para os próximos cinco anos. Fica sob a gestão do IFMA o Orçamento das Despesas
de Outros Custeios e Capital (OCC).
Em dezembro de 2016, o governo aprovou a Emenda Constitucional (EC) 95, que limita os gastos públicos,
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sendo que, a partir de 2018, os gastos federais só poderão aumentar de acordo com a inflação acumulada
conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) pelos próximos 20 anos. Assim, o orçamento
deste Instituto está fundamentado numa previsão de incremento anual variando de acordo com o
percentual de inflação apurado no ano anterior.
Deste orçamento, para determinar o valor destinado a ações de investimento, parte-se do pressuposto de
que uma vez garantidos os recursos necessários às despesas fixas de manutenção básica, o “excedente”
será investido em ações que visam à recuperação, ampliação, modernização e atualização tecnológica,
dotando a Instituição de melhores condições de ensino. Além do recurso de orçamento de custeio e capital
repassados para o Instituto Federal do Maranhão do Tesouro Nacional, poderemos contar, ainda, com os
recursos próprios, como também, submeter os projetos de investimento ao MEC, visando à obtenção de
recursos para financiar a expansão da infraestrutura.
Orçamento Público é algo mais que uma simples previsão de receita ou estimativa de despesa do
Governo Federal. É um instrumento de administração do Governo Federal que, pelo acompanhamento da
execução dos programas e ações destinados aos diversos órgãos do sistema público, favorece a condição
de estimar e prever as despesas públicas em um planejamento estratégico. A metodologia do governo
para o acompanhamento das metas físicas e da execução do orçamento é planejada, organizada por meio
de seus Gestores, que lançam as previsões tanto das metas físicas das ações quanto do orçamento a ser
utilizado em cada ação, fortalece a necessidade de organização e precisão nas informações repassadas e
consolidadas no Instituto Federal.

Projeções orçamentárias para 2019 a 2023 (Fonte de Recurso)
PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - IFMA 2019 A 2023 (CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL)
FONTES DE RECURSOS
Tesouro Nacional

2019
R$ 93.261.556,18

2020

2021

2022

2023

R$ 97.924.633,99 R$ 102.820.865,69 R$ 107.961.908,97 R$ 113.360.004,42

Receita Própria

R$ 3.933.366,00

R$ 4.130.034,30

R$ 4.336.536,02

R$ 4.553.362,82

R$ 4.781.030,96

TEDs

R$ 9.500.000,00

R$ 9.975.000,00

R$ 10.473.750,00

R$ 10.997.437,50

R$ 11.547.309,38

Emendas
Parlamentares

R$ 6.500.000,00

R$ 6.500.000,00

R$ 6.500.000,00

R$ 6.500.000,00

R$ 6.500.000,00

TOTAIS

R$ 113.194.922,18 R$ 118.529.668,29 R$ 124.131.151,71 R$ 130.012.709,29 R$ 136.188.344,76

Projeções Orçamentárias para 2019 a 2023 (Programa/Ação)
PROJEÇÕES ORÇAMENTÁRIAS - IFMA 2019 A 2023 (CENÁRIO ECONÔMICO ATUAL)
PROGRAMAÇÃO/
AÇÃO

2019

2020

2021

2022

2023

2031.20RG.0021.

R$ 4.500.000,00

R$ 4.725.000,00

R$ 4.961.250,00

R$ 5.209.312,50

R$ 5.469.778,13

2031.20RL.0021.

R$ 74.165.168,17

R$ 77.873.426,58

R$ 81.767.097,91

R$ 85.855.452,80

R$ 90.148.225,44

2031.2994.0021.

R$ 19.096.454,00

R$ 20.051.276,70

R$ 21.053.840,54

R$ 22.106.532,56

R$ 23.211.859,19

2109.4572.0021.

R$ 2.395.000,00

R$ 2.514.750,00

R$ 2.640.487,50

R$ 2.772.511,88

R$ 2.911.137,47

TOTAIS

R$ 100.156.622,17 R$ 105.164.453,28 R$ 110.422.675,95 R$ 115.943.809,74 R$ 121.741.000,23
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14. AVALIAÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL
14.1. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INTEGRADA
Com intuito de realizar a avaliação de políticas, diretrizes, metas e ações institucionais, faz-se necessária
uma proposta avaliativa sistêmica que busque a apropriação do seu conteúdo por todos os sujeitos da
Instituição e que contemple os principais processos de planejamento e de avaliação institucional.
Incorporando-se os elementos do PPP e do PDI, numa adaptação realizada a partir da Política Institucional
de Avaliação (constituída na Resolução CONSUP n° 121A, de 12 de novembro de 2010), propõe-se a
implementação do Programa de Avaliação Integrada.
O Programa de Avaliação Integrada tem como objetivos, tanto sistematizar os mecanismos de
acompanhamento e avaliação institucionais quanto, paralelamente, avaliar o PDI. O Programa de Avaliação
Integrada considera a estrutura multicampi, a organização pedagógica verticalizada do IFMA, da educação
básica a pós-graduação, e ainda, as modalidades de ensino presencial e a distância e educação de jovens
e adultos e a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
No Programa de Avaliação Integrada, a autoavaliação institucional assume um caráter estratégico baseado
em indicadores e ações de melhoria do processo de gestão. Neste sentido, integram-se avaliação do PDI,
dos projetos pedagógicos de cursos, do desempenho dos segmentos discente, docente e técnico, da
interação entre instituição e sociedade, do plano de ação anual e de outros diagnósticos eventualmente
necessários.
Articulam-se, portanto, a autoavaliação institucional, a avaliação dos processos administrativo-pedagógicos
e a avaliação dos documentos institucionais, considerando as dimensões previstas no SINAES, as políticas e
diretrizes definidas no PPP, os objetivos estratégicos e as metas definidos no PDI, e as ações estabelecidas
no plano de ação institucional anual. No Quadro 9.1, estão dispostos os processos de avaliação que
compõem o Programa de Avaliação Integrada.
No âmbito do Programa de Avaliação Integrada, os processos avaliativos são conduzidos pela Comissão
Própria de Avaliação (CPA) e comissões similares, em articulação com todas as Pró-Reitorias e Diretorias
Sistêmicas, em consonância com a participação da coletividade institucional – docentes, discentes, técnicos
administrativos e representantes da sociedade civil organizada.
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PROCESSO

METODOLOGIA

RESPONSÁVEIS

RESULTADOS

Análise documental,

CPA

Relatórios de
autoavaliação
institucional

Autoavaliação institucional
Planejamento e avaliação
institucional
Desenvolvimento
institucional

Aplicação de instrumentos de
coleta de dados via sistema
informatizado.

Políticas acadêmicas
Políticas de gestão
Infraestrutura
Avaliação dos processos administrativo-pedagógicos
Avaliação processual e
operacional dos setores

Participação coletiva e dialógica, Pró-reitorias e diretorias
em espaços deliberativos.
sistêmicas

Relatórios dos
setores,

Avaliação do
desenvolvimento, evasão
e permanência dos
estudantes

Análise de dados dos
estudantes (SUAP)

PROEN, PRPGI, PROEXT,
CERTEC, diretorias
sistêmicas

Relatórios de gestão

Avaliação do desempenho
didático docente

Análise de dados de
desempenho dos docentes
(SUAP)

CPPD, PROEN, DIGEPE, CFS,
diretorias sistêmicas

Avaliação do desempenho
técnicos administrativos

Análise de dados de
desempenho, Participação
coletiva e dialógica.

CPTAE, DIGEPE, CFS,
diretorias sistêmicas

Avaliação da infraestrutura

Análise de dados de
infraestrutura, patrimônio etc.

PROAD, PROEN, PRPGI,
diretorias sistêmicas

Avaliação da integração
entre instituto e
comunidade externa

Análise da demanda

PROEXT, ASCOM, Ouvidoria

Avaliação da comunicação
interna e das TICs

Análise da demanda

PROAD, DIGITI

Relato Institucional

Avaliação dos documentos institucionais (PDI, PPP, relatórios de gestão, planos anuais de ações, relatórios de
execução orçamentária)
Avaliação processual e
operacional das políticas e
diretrizes estabelecidas

Participação coletiva e dialógica, Pró-reitorias, diretorias
em espaços deliberativos
sistêmicas, comissões
elaboração do PDI, CPA

Avaliação de desempenho
dos indicadores

Pró-reitorias, diretorias
sistêmicas, comissões
elaboração do PDI, CPA

Elaboração de planos
institucionais de ações
anuais

Pró-reitorias, diretorias
sistêmicas, comissões
elaboração do PDI

Avaliação e
acompanhamento das
ações

Pró-reitorias, diretorias
sistêmicas, comissões
elaboração do PDI, CPA

Avaliação global

Pró-reitorias, diretorias
sistêmicas, comissões
elaboração do PDI, CPA

Atualização e revisão

Comissões elaboração do
PDI,

Elaboração do documento
para o próximo quinquênio

Comissões elaboração do
PDI,

Sistematização de
elementos,
Redimensionamento
de objetivos
estratégicos e metas
institucionais para a
atualização do PDI
Novos PDI, PPP,
planos de ações
Relato institucional

Quadro. Processos avaliativos no âmbito do Programa de Avaliação Integrada.
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14.2. AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A Avaliação Institucional compõe o SINAES, instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. O SINAES
tem entre suas finalidades, a melhoria da qualidade da Educação Superior e a expansão da sua oferta,
dentro de um contexto de desenvolvimento institucional, em consonância com o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) do IFMA e de ações de avaliação, com a autoavaliação e a avaliação externa in loco. O
processo de autoavaliação do IFMA teve seu marco pela Política de Avaliação Institucional, de acordo
com a Resolução CONSUP nº 121A, de 12 de novembro de 2010. Em consonância, as diretrizes para a
autoavaliação no IFMA são:
• Avaliar constantemente as atividades desenvolvidas junto à comunidade, realizando
prestação de contas, planejando e realimentando as ações necessárias para redimensionar
os trabalhos;
• Avaliar constantemente os processos educacionais, exigindo dos órgãos superiores
responsáveis pela educação às condições necessárias para atender às expectativas da
comunidade interna e externa; e
• Promover a autoavaliação e a heteroavaliação, conforme SINAES.
A autoavaliação é um processo por meio do qual o IFMA avalia a sua realidade com o propósito de
fazer desencadear medidas estratégicas capazes de superar as dificuldades e potencializar as virtudes
identificadas. No tocante, a autoavaliação institucional subsidia a avaliação externa, cujo propósito é o
de analisar a instituição como um todo. Por sua vez, a avaliação externa foca no reconhecimento ou na
renovação do reconhecimento de cursos de graduação, de acordo com o caso.
Visando o autoconhecimento institucional, o processo autoavaliativo pressupõe a coleta e a sistematização
de dados, a fim de que, apoiada na realidade, a instituição possa decidir pela adoção de ações voltadas para
a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, e de todas as demais ações institucionais.
Constitui-se em mecanismo permanente de coleta, sistematização, análise e divulgação das ações cotidianas
e construtoras dos rumos da Instituição, no tocante à sua significação acadêmica e, consequentemente,
social. Assume a construção de um processo avaliativo permanente e orientador para as deliberações,
nos diversos fóruns internos e externos, quanto à missão do IFMA e finalidades acadêmicas e sociais dos
cursos técnicos e de graduação por ele ofertados.

14.2.1 Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, um órgão colegiado,
de natureza deliberativa e normativa, cuja atribuição precípua é a de proceder à avaliação institucional nos
aspectos acadêmico e administrativo. A CPA viabiliza a autoavaliação do IFMA, coordenando o processo
de avaliação, a partir de orientações oriundas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – INEP.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) conduz a autoavaliação, baseada nos resultados das avaliações
externas e nas informações coletadas e organizadas a partir deste Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI), envolvendo todos os atores institucionais (docentes, discentes, técnico-administrativos e sociedade
civil organizada).
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A CPA constitui-se de uma comissão central e de comissões locais dos campi, compostas por 02 (dois)
membros titulares e 01 (um) membro suplente dos segmentos docente, discente, técnico- administrativo
e sociedade civil. A composição das CPAs LOCAIS ocorre por eleição direta entre candidatos do campus,
enquanto a CPA CENTRAL é constituída por eleição entre os membros das CPAs LOCAIS.
A CPA CENTRAL está instrumentalizada pelo e-mail cpa.central@ifma.edu.br, como o órgão “CPA CENTRAL”
no Sistema Unificado da Administração Pública (SUAP) e no site institucional. As Comissões LOCAIS são
orientadas a possuírem seus e-mails e órgãos no SUAP, a fim de manterem a interatividades e comunicações
oficiais e tramitarem processos internos nos campi.
São metas da CPA, o planejamento, o desenvolvimento, a coordenação e a supervisão da Política de
Avaliação Institucional, de acordo com a Resolução CONSUP nº 121A, de 12 de novembro de 2010. A
autoavaliação institucional, operacionalizada pela CPA, tem por objetivo geral o aperfeiçoamento dos
agentes da comunidade acadêmica e do IFMA. Não obstante, constituem objetivos da CPA:
• Coletar informações junto aos setores e os atores institucionais;
• Analisar todas as atividades desenvolvidas no âmbito institucional e documentos
institucionais;
• Tornar público o conhecimento adquirido durante as atividades;
• Possibilitar a apropriação dos resultados pelos atores envolvidos;
• Propor ações de melhoria a partir do autoconhecimento institucional;
• Subsidiar o processo de avaliação externa; e
• Fornecer elementos para o Planejamento Estratégico do IFMA.

A CPA efetiva seus objetivos por meio das seguintes ações:
• Produzir conhecimentos, pondo em questão os sentidos do conjunto de atividades e
finalidades cumpridas pelo IFMA;
• Identificar as causas dos problemas e deficiências das ações empreendidas;
• Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional do corpo docente e técnicoadministrativo;
• Fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais;
• Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade interna;
• Julgar a relevância científica e social de suas atividades e produtos;
• Prestar contas à sociedade das ações acadêmicas e sociais; e
• Identificar as fragilidades e as potencialidades da Instituição, conforme dimensões previstas
em lei.

Os princípios da autoavaliação no IFMA seguem as diretrizes apresentadas pela CONAES, no que se
referem à concepção, princípios e dimensões do SINAES. Sendo assim, a atuação da CPA está baseada nos
seguintes princípios:
• Responsabilidade social com a qualidade da educação superior;
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• Respeito à identidade da instituição;
• Fidedignidade das informações coletadas no processo avaliativo; Respeito e valorização
dos sujeitos e dos órgãos da Instituição;
• Respeito à liberdade de expressão, de pensamento e de crítica;
• Compromisso com a melhoria da qualidade da educação;
• Continuidade e regularidade do processo avaliativo;
• Difusão de valores éticos e de liberdade, igualdade e pluralidade cultural e democrática.

Destarte, o IFMA tem seu Projeto de Autoavaliação Institucional, elaborado pela CPA conforme legislação
(Art. 11 da Lei n° 10.861/2004) e, nele, expõe sua finalidade, objetivos, metodologia, estratégias, recursos
e cronograma das ações avaliativas. A CPA sistematiza a coleta de informações referentes à organização
didático-pedagógica, ao corpo docente e técnico, à gestão, ao planejamento, a sustentabilidade financeira e
a infraestrutura da Instituição. Ao final do processo, a CPA CENTRAL cria um diagnóstico interno – na forma
de relatórios - de todos os seus segmentos (ensino, pesquisa, extensão, planejamento e gestão), tomando
por base eixos a serem avaliadas de acordo com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014, de acordo
com os Novos Instrumentos de Avaliação do INEP (2017) e em consonância às avaliações externas. São os
eixos avaliados: Eixo 1 – Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional;
Eixo 3 – Políticas Acadêmicas; Eixo 4 – Políticas de Gestão; e Eixo 5 – Infraestrutura.

14.2.2 Metodologia da Autoavaliação Institucional
Visando organizar o processo de sistematização da autoavaliação, a CPA CENTRAL pactua os instrumentos
com as CPAs LOCAIS. O universo da pesquisa, portanto, contempla docentes, discentes, técnicos e
comunidade externa dos campi do IFMA. Intenta-se uma amostragem de no mínimo 30% dos segmentos
institucionais na autoavaliação. A estratégia metodológica da autoavaliação institucional adotada pela CPA
compreende as etapas descritas a seguir.

• a) Planejamento e sensibilização
O projeto de autoavaliação compreende: contextualização, objetivos, estratégias e
cronograma de execução das ações da CPA no ato da autoavaliação institucional, de acordo
com eixos e dimensões da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014.
No intuito de garantir ampla participação da comunidade no processo avaliativo, a CPA
adota procedimentos para a sensibilização, tais como, palestras, envio de e-mail às
subcomissões, inserção de release no portal do IFMA, dentre outros. As subcomissões
utilizam diversas estratégias, como visita aos departamentos para informar a data da
aplicação dos questionários, avisos em salas de aula, afixação de cartazes, etc.
• b) Elaboração e aplicação de instrumentos avaliativos
Quatro modelos de questionários com perguntas objetivas são aplicados anualmente
entre os meses de agosto a outubro, com os segmentos, discente, docente, técnicoadministrativo e comunidade externa, abrangendo os eixos e dimensões propostas pelo
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SINAES e segundo os Novos Instrumentos de Avaliação do INEP/MEC. Diante de ampla
divulgação - via e-mail e site institucional, reuniões, murais do campus, pessoalmente e
por intermédio de coordenadores e diretores -, é trabalhada a conscientização de todos os
atores sobre a importância da autoavaliação institucional.
Os questionários são respondidos eletronicamente, via SUAP, no módulo “Avaliação
Integrada”, garantindo sigilo das respostas dos participantes e permitindo a organização
dos dados e resultados. Ao segmento discente, são disponibilizados computadores
para auxiliar na resposta aos questionários. Para a comunidade externa, a resposta aos
questionários se dá por chaves de acesso previamente disponibilizadas.
• c) Sistematização dos resultados e análise documental
A análise documental ocorre por meio do estudo e da apreciação do PDI, relato institucional,
relatórios de avaliações externas, relatórios de autoavaliação, relatórios de gestão, projetos
pedagógicos dos cursos, legislações, dentre outros.
Os dados obtidos com os questionários são tabulados e analisados. As respostas dos
questionários são ponderadas de 1 a 5, cujo intervalo de 3 a 5, representa respectivamente,
“bom”, “muito bom” e “excelente”, áreas institucionais consideradas melhor assistidas,
portanto categorizadas como SATISFATÓRIAS; e o intervalo de 1 a 2, representa,
respectivamente, “péssimo” e “ruim”, indicando as áreas menos assistidas pelas políticas
institucionais, portanto categorizadas como INSUFICIENTES.
A comparação entre os dados coletados a cada ano e os dados das avaliações externas,
subsidia a construção dos Relatórios de Autoavaliação Institucional, constituindo o
“diagnóstico” institucional, um documento norteador basilar para que os gestores definam
metas e ações futuras em prol da Instituição, objetivando a melhoria do ensino ofertado
e a própria comunidade acadêmica e cumprindo os objetivos junto ao SINAES e ao MEC.
• d) Elaboração dos relatórios de autoavaliação e plano de ações de melhoria.
Juntamente com a análise dos dados, são elaborados dois Relatórios Parciais e um Relatório
Integral de Autoavaliação Institucional, correspondendo a um triênio de autovaliação,
congregando todas as informações adquiridas. Além disso, é elaborado um Plano de Ações
de Melhoria Institucional, de acordo com a identificação das áreas menos assistidas pelas
políticas institucionais.
Para maior organização, os resultados são organizados de acordo com os eixos e dimensões
da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014, tomando por base os Novos Instrumentos
de Avaliação do INEP/MEC. Os relatórios das comissões locais subsidiam as avaliações
externas para reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos. Outrossim,
estes relatórios uma vez encaminhados a CPA CENTRAL, culminam na construção do
Relatório de Autoavaliação Institucional do IFMA.
• e) Publicação e divulgação dos resultados
A homologação dos relatórios dos campi ocorre via apresentação ao respectivo Conselho
Escolar e o Relatório de Autoavaliação Institucional, via Conselho Superior do IFMA.
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A publicação e a divulgação dos resultados, deve ocorrer em reuniões dos órgãos
colegiados e, também, junto à comunidade acadêmica durante as semanas pedagógicas,
reuniões e assembleias departamentais, bem como no site institucional e no SUAP, de
modo a contemplar o coletivo institucional participante do processo.

14.3. AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PDI
2019-2023
A avaliação e o acompanhamento do PDI implicam na articulação com o PPP, como marco norteador
da avaliação institucional; com o Projeto de Autoavaliação Institucional, como marco metodológico e
operacional do processo de autoavaliação institucional e com o plano de ação e os relatórios de gestão
anuais, como marcos de controle das ações institucionais. Em conjunto, estes pilares monitoram a
execução dos objetivos e metas estratégicas e o desempenho dos indicadores, bem como subsidiam a
atualização do documento e o realinhamento anual, quando necessários.
Nesse sentido, as seguintes atividades estão previstas para o acompanhamento do PDI:
• Autoavaliação institucional, realizada pela CPA, para avaliação e acompanhamento das
metas qualitativas do PDI.
• Avaliação da execução dos objetivos e metas estratégicos, e do desempenho dos indicadores,
realizada pelas Pró-Reitorias e diretorias sistêmicas, para avaliação e acompanhamento
das metas quantitativas do PDI, e para revisão e realinhamento anual das metas.
• Avaliação da execução orçamentária dos planos de ações anuais, realizada pelas
Pró-Reitorias e diretorias sistêmicas, para avaliação e acompanhamento das metas
orçamentárias.
• Registro e apresentação dos resultados das metas, da execução orçamentário-financeira e
das avaliações, em relatórios de gestão anuais, sistêmicos e dos campi, e em relatórios de
autoavaliação institucional.
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15. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO
DE DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL 2019-2023
15.1.

REITORIA

15.2.

AÇAILÂNDIA

15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.
15.10.
15.11.
15.12.
15.13.
15.14.
15.15.
15.16.

ALCANTARA
ARAIOSES
BACABAL
BARRA DO CORDA
BARREIRINHAS
BURITICUPU
CAXIAS
CODÓ
COELHO NETO
GRAJAÚ
IMPERATRIZ
ITAPECURU MIRIM
PEDREIRAS

15.17.
15.18.
15.19.
15.20.
15.21.
15.22.
15.23.
15.24.
15.25.
15.26.
15.27.
15.28.
15.29.

PRESIDENTE DUTRA
SANTA INÊS
SÃO JOÃO DOS PATOS
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
SÃO LUÍS – CENTRO HISTÓRICO
SÃO LUÍS – MARACANÃ
SÃO LUÍS – MONTE CASTELO
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS
TIMON
VIANA
ZÉ DOCA
CAMPUS AVANÇADO – CAROLINA
CAMPUS AVANÇADO – PORTO
FRANCO

15.30. CAMPUS AVANÇADO – ROSÁRIO

PINHEIRO
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