
CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

Conselho Diretor - Campus São Raimundo das Mangabeiras - CONDIR-SRM

Ata Nº 1/2021

DADOS DA REUNIÃO:

TIPO: (    ) PRESENCIAL  ( X ) WEBCONFERÊNCIA

LOCAL: Google Meet

DATA:   22.12.2021                HORÁRIO INICIAL: 09:17h             HORARIO FINAL: 12:00h

MOTIVO DA REUNIÃO:

Presidente: Jânio Fernandes e Silva

Secretária: Raíssa Almeida Gomes

1) PARTICIPANTES

Nome Função Matrícula

Jânio Fernandes e Silva    Presidente 1825117

Raíssa Almeida Gomes    Secretária         2178197        

Rayanne Lopes dos Santos Silva Conselheiro Representante Administração 1872472

Rosimiro Araújo do Nascimento Conselheiro Representante Ensino 1901119

Ernando Gomes de Sousa    Conselheiro Representante Docente 2277894

Tiago da Costa Barros Macedo Conselheiro Representante Docente 2272519

Hudson Ricardo da Silva Rezende Conselheiro Representante Técnico Administra vo 2304635

Ana Vitoria Correia Diógenes Conselheiro Representante Discente

Curso Licenciatura

em Ciências

Biológicas

Diego Jorge da Silva Conselheiro Representante Discente
Graduação em

Agronomia

MEMBROS CONVIDADOS SIAPE Cargo

Antonio José Araújo Lima 1172707 Professor EBTT

Marconi de Jesus Santos 3127640 Professor EBTT

Paulo Cesar Goncalves de Azevedo Filho 1423360 Professor EBTT

Leandro Barbosa do Amaral Guimaraes 1890684 Professor EBTT

Miguel Julio Machado Guimaraes 1320849    Professor EBTT   

Benjamim Cardoso da Silva Neto 1902977 Professor EBTT

2) REGISTRO DE AUSÊNCIA

Não houveram ausentes. 

3) PAUTA

1) Posse dos novos membros e representantes da Gestão;

2) Apreciação do plano de retorno das aulas semipresenciais/híbrido;

3) Apreciação do plano de retorno das aulas presenciais;

4) Organograma e apreciação do credenciamento dos polos ins tucionais da EaD;

5) Apreciação da proposta de criação do curso de Medicina Veterinária.



6) Apreciação da proposta de criação do curso de Licenciatura em Matemá ca EaD 

7) Apreciação da proposta de criação do curso técnico subsequente em Geoprocessamento EaD 

4) DISCUSSÃO

O Presidente do Conselho Diretor (CONDIR) e Diretor Geral do Campus São Raimundo das Mangabeiras, Jânio Fernandes e

Silva iniciou a sua fala apresentando aos presentes, as pautas da Reunião. Posteriormente, apresentou a pauta nº 1 que dispõe

sobre a posse dos novos membros e representantes da Gestão.  Falou sobre o Regimento Interno dos Campi do IFMA,

especificamente do Ar go que trata do CONDIR e apresentou cada Conselheiro presente. Em seguida, foi realizada a leitura dos

termos de posse de cada conselheiro, pela Secretária Raíssa Almeida Gomes. Após, o Presidente Jânio Fernandes apresentou a

pauta nº 2 que trata da apreciação do plano de retorno das aulas semipresenciais/híbrido, sendo este colocado em regime de

apreciação aos conselheiros, tendo em vista que o plano de retorno foi aprovado Ad Referedum e que deveria na primeira

Reunião do CONDIR ser apreciado. Após apreciação, todos os membros do CONDIR-SRM votaram SIM quanto ao plano de

retorno das aulas semipresenciais/híbrido. Posteriormente foi apresentada a pauta nº 3 que dispõe sobre a apreciação do plano

de retorno das aulas presenciais. O Conselheiro Representante do Ensino, Rosimiro Araújo do Nascimento, projetou em tela o 

plano de retorno das aulas presenciais e fez a leitura dos itens descritos no documento. O Conselheiro Representante dos

Docentes, Tiago da Costa Barros Macedo, destacou a situação dos alunos que ano que vem estarão cumprindo dependência de

disciplinas juntamente com os alunos regulares, aumentando assim o quan ta vo de alunos em sala e que fosse pensando uma

alterna va para que estes possam assis r as aulas de forma segura e seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. O

Presidente Jânio e o Conselheiro Rosimiro acataram a sugestão do Conselheiro Tiago Macedo e informaram a possibilidade de

ser feito uma programação especial de estudos aos alunos que estarão com dependência de disciplinas.  O plano de retorno das

aulas presenciais foi colocado em regime de apreciação e  todos os conselheiros votaram SIM. Logo depois passou-se para a

Pauta nº 4 - Organograma e apreciação do credenciamento dos polos ins tucionais da EaD e para apresentar os documentos

referentes a esta pauta, foram convidados os servidores professores EBTT, Antonio José Araújo Lima e Marconi de Jesus Santos.

O Professor Marconi Santos apresentou em tela o organograma da EaD com a função e formação exigida a cada

cargo estabelecido. O Presidente Jânio sugeriu ao Professor Marconi que ao invés de limitar a exigência de uma única área de

formação para cada cargo, que pudesse ser aberto para áreas afins, uma vez que os cargos não serão comissionados e

possibilitando áreas afins, não limitaria tanto a par cipação dos profissionais interessados. O Professor Marconi acatou a

sugestão do Presidente Jânio, que em sequência colocou o organograma da EaD em regime de apreciação e todos os

conselheiros votaram SIM. Em seguida o Professor Antonio José apresentou em tela os 10 polos ins tucionais para

credenciamento em 10 municípios e também todos os conselheiros votaram SIM. Prosseguiu-se para a pauta nº 5 que trata da

apreciação da proposta de criação do curso de Medicina Veterinária. O servidor convidado Professor EBTT, Paulo Cesar

Goncalves de Azevedo Filho, falou sobre a importância do Campus estar ofertando novos cursos e oportunizando a

população uma educação de qualidade, além disso destacou que o curso de Medicina Veterinária é um curso bastante esperado

pela população e que a demanda é alta pelo curso. Após, foi colocado em apreciação e todos os membros  conselheiros votaram

SIM a proposta de criação do curso de Medicina Veterinária. Posteriormente apresentou-se a pauta nº 6 que trata da apreciação

da proposta de criação do curso de Licenciatura em Matemá ca EaD e o servidor Professor EBTT Leandro Barbosa do Amaral

Guimaraes projetou em tela o plano de curso. O Conselheiro Tiago Macedo destacou a importância de ter mais professores e

assim reforçar o quadro docente do Campus das áreas técnicas porque isso viabiliza mais projetos de ensino, pesquisa e extensão.

O Presidente Jânio informou da dificuldade quanto aos códigos de vagas e que este é um problema nacional, mas que mesmo

assim irá buscar novos códigos e que caso não consiga tem a possibilidade de que os professores que estão com carga horária

baixa ministrarem aulas na modalidade EaD. Após as falas, foi aberto para apreciação dos conselheiros e a proposta do curso de

Licenciatura em Matemá ca EaD foi aprovado de forma unânime. Por fim, a Pauta nº 7 que trata da apreciação da proposta de

criação do curso técnico subsequente em Geoprocessamento. O servidor Professor EBTT Miguel Julio Machado Guimaraes,

compar lhou em tela  e apresentou todos os detalhes do plano de curso a ser ofertado. Após os esclarecimentos feitos pelo

Professor Miguel, o Presidente Jânio colocou a proposta em regime de apreciação e todos os membros votaram SIM para a

criação do curso técnico subsequente em Geoprocessamento.  Após a apreciação de todas as pautas, o Presidente do Conselho

Diretor (CONDIR) e Diretor Geral do Campus São Raimundo das Mangabeiras, Jânio Fernandes e Silva encerrou a

reunião, agradecendo aos presentes.

5) ENCAMINHAMENTOS

Todas as pautas apresentadas foram apreciadas e aprovadas de forma unânime pelos Conselheiros.  

(assinado eletronicamente)
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